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Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên 
năm học 2017-2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Từ ngày 27/8/2017 đến ngày 10/9/2017, Trường ĐHCT tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học 
sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 nhằm giúp sinh viên (SV) khóa mới nắm bắt những thông tin 
tổng quan về Trường, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018, và những thông tin cần thiết 
trong quá trình học tập.

Buổi sinh hoạt đã giúp các em SV nắm bắt được tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm vụ 
năm học mới; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội 
phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các vấn đề về chính trị, thời sự ở 

nước ta; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; phương pháp học tập theo 
học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện 
của SV; công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2017-2018. Ngoài 
ra, các em còn được phổ biến Quy chế quản lý SV nội trú, ngoại trú; chế độ chính sách và chăm 
sóc sức khỏe đối với SV; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành 
quy định của Nhà trường.

Tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh, SV cũng như các buổi sinh hoạt đầu năm sẽ trang bị cho 
các em SV khóa cũ và khóa mới những kiến thức cần thiết, những thông tin bổ ích để các em thêm 
tự tin bước vào năm học mới hứa hẹn nhiều thành công mới.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu về tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.



2 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 16-25/8/2017, Trường ĐHCT tổ 
chức Lễ trao bằng tốt nghiệp chính quy 
đợt 2 năm 2017 cho sinh viên thuộc các 

đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị (104 sinh viên), 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (251 sinh 
viên), Bộ môn Giáo dục Thể chất (58 sinh viên), 
Khoa Sư phạm (756 sinh viên) và Khoa Ngoại 
ngữ (447 sinh viên).

Sáng ngày 16/8/2017, Lễ trao bằng tốt nghiệp 
cho sinh viên Khoa Khoa học Chính trị (KHCT) 
đã diễn ra tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT. 
Tham dự lễ có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng, Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Trường; Ban Chủ nhiệm, cán 
bộ, giảng viên của Khoa KHCT; các tân cử nhân 
và người thân cùng tham dự lễ.

Ngành cử nhân Giáo dục công dân của Khoa 
KHCT-Trường ĐHCT có mục tiêu đào tạo đội 
ngũ giáo viên nồng cốt cho các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị 
và trung học phổ thông ở các tỉnh, thành vùng 
ĐBSCL. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có ý thức 
công dân, trân trọng những giá trị văn hóa của 
dân tộc, có kỹ năng sống hòa nhập với cộng 

đồng và khả năng làm việc tập thể, có năng 
lực tư duy tốt, khả năng phát hiện và giải quyết 
vấn đề một cách sáng tạo cả trong khoa học và 
trong thực tế cuộc sống.

Tại buổi lễ, Trường ĐHCT đã tiến hành trao 
bằng tốt nghiệp cho 104 sinh viên, trong đó, sinh 
viên đạt loại xuất sắc chiếm tỉ lệ 2%, loại Giỏi 
chiếm tỉ lệ 35,5%, loại Khá chiếm tỉ lệ 65,5%. 
Trong tổng số hơn 1.700 sinh viên nhận bằng 
tốt nghiệp đợt 2 năm 2017, tỉ lệ sinh viên tốt 
nghiệp Xuất sắc, Giỏi, Khá và Trung bình tương 
ứng 5,5%, 38,7%, 54,3% và 1,5%. 

Trong suốt quá trình học tập bốn năm, sinh 
viên được trang bị đầy đủ kiến thức ở các lĩnh 
vực tổng quát, đại cương và chuyên ngành, bên 
cạnh kiến thức về nghiệp vụ sư phạm và kỹ 
năng giao tiếp đáp ứng yêu cầu của xã hội đối 
với một người giáo viên. Trong thời gian qua, tập 
thể thầy và trò của Khoa KHCT đã không ngừng 
phấn đấu trong giảng dạy và học tập. Cùng với 
sự tận tụy của thầy, cô, sinh viên ngành Giáo 
dục công dân đã tích cực học tập, rèn luyện, 
làm giàu tri thức, xứng đáng là hạt nhân thúc 
đẩy công tác giáo dục của vùng.
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Ngày 25/8/2017, Trường ĐHCT vinh dự đón tiếp ngài Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt 
Nam đến thăm Trường. Tiếp đoàn Đại sứ về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 
Tham gia buổi đón tiếp còn có đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nông 
nghiệp Yanmar tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến ngài 
Đại sứ và đoàn công tác, đồng thời, chia 

sẻ thông tin về tình hình hợp tác và sự hỗ trợ 
của các đối tác Nhật Bản đối với Trường ĐHCT 
trong thời gian qua. Đặc biệt về Dự án “Nâng 
cấp Trường ĐHCT” sử dụng nguồn vốn vay 
ODA của chính phủ Nhật Bản với tổng vốn là 
10.456 triệu Yên, được triển khai thực hiện từ 
tháng 7 năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào 
tháng 12/2022. Dư án nhằm phát triển Trường 
ĐHCT ngang tầm với các trường đại học trong 
khu vực và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu 
quả hơn nữa cho công cuộc phát triển nhanh và 
bền vững vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát 
triển chung của cả nước và đồng hành cùng các 
trường đại học tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở 
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đang trên đà phát 
triển, PGS.TS. Hà Thanh Toàn mong muốn ông 
Kunio Umeda sẽ là cầu nối quan trọng xúc tiến 
những hoạt động hợp tác giữa hai bên trong 
thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ngài Kunio Umeda 
đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tiếp đón 
nồng hậu từ phía Trường ĐHCT. Ông chia sẻ 

ĐHCT là một trong những trường trọng tâm 
trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt 
Nam và Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản cam 
kết sẵn sàng hỗ trợ Trường ĐHCT trong việc 
tổ chức giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên 
Trường, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông 
nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
theo định hướng của Chính phủ Nhật Bản trong 
tăng cường hợp tác kỹ thuật và đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao tại Trường ĐHCT.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam 
đến thăm Trường

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhân chuyến thăm Trường ĐHCT, Đại sứ Nhật Bản đã tham 
quan Nhà truyền thống Trường, nơi có lưu giữ luận văn về loài 
cá bống ở ĐBSCL, một công trình nghiên cứu của Nhật hoàng 
Akihito.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOGIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Lễ Tổng kết công tác đào tạo Dự bị đại học 
năm học 2016-2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 03/8/2017, Khoa Dự bị Dân tộc (DBDT), Trường ĐHCT tổ chức Lễ tổng kết công tác đào 
tạo dự bị đại học năm học 2016-2017. Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban chức năng trong Trường; quý thầy cô 
giảng dạy và hơn 150 học sinh cùng tham dự.

Từ năm học 2013-2014 đến nay, thực hiện 
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính 
phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo 
trong cả nước, trong đó có 22 huyện nghèo 
thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Khoa DBDT đã tổ 
chức đào tạo hệ xét tuyển thẳng.

Trong năm 2016-2017, Khoa DBDT đã tiếp 
nhận, tổ chức giảng dạy cho tổng số 160, trong 
đó, có 153 học sinh hệ xét tuyển thẳng và 07 
học sinh hệ dự bị cử tuyển. Qua 01 năm được 
học tập và rèn luyện, có 149/160 em trúng tuyển 
đại học chính quy, đạt tỉ lệ 93,13%. Tại buổi lễ, 

có 05 học sinh được 
Ban Giám hiệu khen 
thưởng vì đã đạt thành 
tích cao trong học tập và 
rèn luyện; 02 tập thể và 
07 các nhân được Ban 
Chấp hành Đoàn trường 
khen thưởng vì đã có 
thành tích trong công 
tác đoàn và phong trào 
thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, 
PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT đã gửi lời 
chúc mừng đến tân sinh 

viên. Mặc dù đa số học sinh đều có hoàn cảnh 
khó khăn và thuộc các tỉnh vùng sâu vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số nhưng các em đã nỗ lực 
học tập và rèn luyện tích cực để trở thành tân 
sinh viên của Trường, và những nỗ lực của các 
em đã được phần thưởng xứng đáng là tấm vé 
bước vào ngưỡng cửa đại học. Tiếp cận với môi 
trường đại học sớm, các em có nhiều thuận lợi 
trong việc học tập và rèn luyện, Phó Hiệu trưởng 
mong muốn các em sẽ học tập thật tốt, phát huy 
tính tự học bên cạnh phát triển kỹ năng ngoại 
ngữ, cố gắng phấn đấu để giành lấy những cơ 
hội học tập ở nước ngoài từ nhiều nguồn học 
bổng của Nhà trường.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng ban, đoàn thể trong 
trường, cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, người lao động, Khoa DBDT sẽ đạt được thành 
tích cao hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật cho các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số. 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Giấy khen cho 05 học sinh có thành tích học tập tốt.
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Khai mạc Trường hè Sinh viên Pháp ngữ 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2017, Trường ĐHCT được Tổ chức 
Đại học Pháp ngữ (AUF) chọn làm địa 
điểm tổ chức Trường hè sinh viên Pháp 

ngữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương với sự 
tham gia của 85 sinh viên đến từ các nước Ấn 
Độ, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Singapore, 
Thái Lan và Việt Nam. Ngày 14/8/2017, Lễ khai 
mạc Trường hè Sinh viên Pháp ngữ đã diễn ra 
tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT. 

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban Giám 
đốc AUF khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; các 
sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ; Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ; Hội 
Hữu nghị Việt-Pháp thành phố Cần Thơ; các 
sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo đại học khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương và đông đảo thầy, 
cô, sinh viên, học sinh yêu thích tiếng Pháp trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trường hè sinh viên Pháp ngữ năm nay diễn 
ra từ ngày 13 đến 19/8/2017 với mục tiêu tạo 
ra sân chơi bổ ích với các hoạt động hấp dẫn 

liên quan đến đời sống, văn hóa, con 
người ĐBSCL nói chung và thành phố 
Cần Thơ nói riêng. Đây là dịp để sinh 
viên, học sinh yêu thích tiếng Pháp có 
cơ hội cải thiện, nâng cao năng lực 
ngoại ngữ, gặp gỡ, học tập, trao đổi 
kiến thức, kinh nghiệm và mở rộng 
mối quan hệ thông qua các hoạt động 
phong phú đa dạng, đồng thời, đây là 
dịp để sinh viên quốc tế hiểu thêm về 
văn hóa, con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.
TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT chia sẻ Trường đặc 
biệt quan tâm tăng cường mối liên 
kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, gắn với thực tiễn, 

từ đó cải thiện khả năng tìm việc của sinh viên. 
Đây là cơ sở để thực hiện định hướng chiến 
lược xây dựng chương trình đào tạo chất lượng 
cao chuyên ngành tiếng Pháp du lịch với sự 
tham gia của doanh nghiệp du lịch trong quá 
trình đào tạo. 

Tham gia Trường hè sinh viên Pháp ngữ năm 
2017, sinh viên quốc tế được tham quan các 
địa điểm nổi tiếng tại Cần Thơ như: Bảo tàng 
Cần Thơ, Chùa Muni Rangsay, Chùa Phật học, 
Chùa Ông, Chợ cổ Cần Thơ, Đình Long Tuyền, 
Nhà cổ Bình Thủy,…; trải nghiệm đời sống sông 
nước trên Chợ nổi Cái Răng và đời sống thôn 
quê qua các hoạt động: đi chợ, nấu ăn, làm 
bánh, tát ao bắt cá, làm đồ mỹ nghệ từ đất sét, 
lá dừa và tham gia các trò chơi dân gian, bên 
cạnh thưởng thức chương trình đờn ca tài tử, 
thả hoa đăng, đốt lửa trại,... Đây là sự kiện đầy ý 
nghĩa, mang nhiều lợi ích, cơ hội giao lưu và kỷ 
niệm đáng nhớ cho cộng đồng sinh viên Pháp 
ngữ.

Tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc.
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Lễ phát chứng chỉ tốt nghiệp lớp tiếng Hàn 
đợt 1, năm 2017 

Phòng Hợp tác quốc tế

Sáng ngày 08/7/2017, Viện Vua Sejong 
Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hàn 
Quốc học-Trường ĐHCT tổ chức lễ phát 

chứng chỉ tốt nghiệp lớp tiếng Hàn tại Hội trường 
1, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

Kể từ khóa tiếng Hàn đầu tiên được tổ chức 
vào năm 2015, đây là khóa học tiếng Hàn thứ 4 
được Viện Vua Sejong tổ chức tại Trường. Học 
viên của tất cả các lớp tiếng Hàn đều được học 
trực tiếp với đội ngũ giáo viên người Hàn do 
Viện Vua Sejong giới thiệu sang giảng dạy. Bên 
cạnh việc giảng dạy ngôn ngữ, các giáo viên 
bản xứ cũng giới thiệu về những nét văn hóa 
đặc sắc thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa 
như tổ chức lớp âm nhạc - nhạc cụ, ngày ẩm 
thực Hàn Quốc, thi hùng biện tiếng Hàn,…

Khóa học tiếng Hàn đợt 1 năm 2017 diễn ra 
từ ngày 18/3/2017 đến ngày 08/7/2017 được tổ 

chức thành 5 lớp sơ cấp căn bản và 1 lớp sơ 
cấp nâng cao. Sau hơn 3 tháng học tập, 65 học 
viên đã được nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Học 
viên Nguyễn Thị Hồng Thắm - Lớp sơ cấp nâng 
cao vinh dự nhận danh hiệu học viên Xuất sắc 
nhất khóa học. Các phần thưởng khích lệ được 
trao tặng cho 6 học viên đạt loại Giỏi, và 22 học 
viên đạt loại Khá của khóa học.

Tham gia các lớp tiếng Hàn không chỉ có sinh 
viên và giảng viên của Trường ĐHCT mà còn 
có nhiều học viên đến từ các sở, ban, ngành 
của các tỉnh thành vùng ĐBSCL. Đây là đội ngũ 
công chức làm việc tại những đơn vị đang có 
mối quan hệ công tác với các đối tác Hàn Quốc, 
và việc giao tiếp được bằng ngôn ngữ Hàn sẽ 
giúp họ thực hiện tốt hơn công việc của mình, 
góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 
hai đất nước.

Các học viên hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên giảng dạy.
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Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về 
Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Kỹ thuật điện-Điện tử 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thấy được nhu cầu nguồn nhân lực trình 
độ cao trong lĩnh vực điện năng tại khu 
vực ĐBSCL, Khoa Công nghệ, Trường 

ĐHCT thực hiện Đề án mở ngành Kỹ thuật điện-
Điện tử, chương trình chất lượng cao trình độ 
đại học. Để hoàn thiện Đề án mở ngành, ngày 
25/8/2017, Khoa Công nghệ tổ chức Hội thảo 
lấy ý kiến giảng viên, nhà khoa học, người lao 
động, cựu sinh viên về chương trình đào tạo dự 
kiến.

Tại Hội thảo, đại diện Tổ biên soạn chương 
trình đã trình bày tóm tắt chương trình chất 
lượng cao ngành Kỹ thuật điện-Điện tử. Theo 
đó, thời gian đào tạo của chương trình kéo dài 
4,5 năm với tổng số tín chỉ là 145, trong đó 60% 
khối lượng chương trình được dạy bằng tiếng 
Anh cộng với 300 giờ tăng cường ngoại ngữ sẽ 
giúp cho sinh viên có được kiến thức cơ bản về 
ngoại ngữ để học các môn chuyên ngành.

Số lượng sinh viên/lớp của chương trình chất 
lượng cao tối đa là 40 sinh viên, các môn thực 

tập được thiết kế dành riêng cho 
chương trình chất lượng cao với 
nhóm thực hành không quá 15 sinh 
viên, nhóm làm thí nghiệm không 
quá 5 sinh viên/thiết bị. Tài liệu 
các học phần được thiết kế theo 
chương trình chất lượng cao bằng 
tiếng Anh. Được chú trọng đầu tư, 
cải tiến so với chương trình đại trà, 
chương trình chất lượng cao ngành 
Kỹ thuật điện-Điện tử đào tạo kỹ sư 
Kỹ thuật điện-Điện tử có đủ trình 
độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế và hội nhập của vùng ĐBSCL nói 
riêng và cả nước nói chung trong 
bối cảnh toàn cầu hóa.

Tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
chia sẻ Trường ĐHCT đang đẩy mạnh xây dựng 
các chương trình đào tạo chất lượng cao. Hiện 
nay, Trường có hai ngành đào tạo chất lượng 
cao đã tuyển sinh năm 2016 gồm: Kinh doanh 
quốc tế và Công nghệ thông tin, ngoài ra, ngành 
Công nghệ hóa học chất lượng cao bắt đầu 
tuyển sinh năm 2017. Tiếp cận chương trình 
đào tạo của các quốc gia tiên tiến, chương trình 
đào tạo chất lượng cao của Trường ĐHCT được 
thiết kế phù hợp xu hướng, nhu cầu của xã hội, 
chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cùng 
với điều kiện học tập được trang bị đầy đủ, tiện 
nghi, và được giảng dạy bởi giảng viên có kinh 
nghiệm và giảng viên nước ngoài. Chương trình 
đào tạo chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tạo sự 
khác biệt rõ nét đối với chương trình đào tạo đại 
trà. Sinh viên được đào tạo từ chương trình chất 
lượng cao sẽ có bước nhảy vọt về chất lượng, 
đủ năng lực hội nhập với thị trường lao động 
khu vực và thế giới.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Hội thảo.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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CÔNG BỐ QUỐC TẾ THUỘC DANH MỤC ISI
CỦA TRƯỜNG ĐHCT 

TỪ NĂM 2000 ĐẾN THÁNG 8/2017
Tạp chí khoa học Trường ĐHCT

Hiện nay, trên thế giới, hai hệ thống xếp hạng các tạp chí được coi là phổ biến, uy tín và tin 
cậy nhất là ISI và SCOPUS. ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông 
tin Khoa học, Hoa Kỳ) được thành lập năm 1960. Đây là cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 

12.000 tạp chí hàng đầu thế giới, trong đó, 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 
học công nghệ; 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật, xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị, hội thảo. ISI là tập hợp bao gồm: (1) SCI 
(Science Citation Index, từ năm 1900), (2) SCIE (Science Citation Index Expanded, từ năm 1900), 
(3) SSCI (Social Sciences Citation Index, từ 1900), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index, từ 
1975) và (4) ESCI (Emerging Sources Citation Index, từ năm 2015).

Với định hướng chiến lược phát triển trở thành trường đại học nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng và cả nước, Trường ĐHCT đặc biệt quan 
tâm và đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhận thức rõ điều này, trong nhiều năm 
qua, cán bộ, giảng viên của Trường đã không ngừng nỗ lực, tâm huyết cho ra những công trình 
nghiên cứu có giá trị, được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. 

Theo số liệu thống kê của Web of Science, từ năm 2000 đến tháng 8/2017, Trường ĐHCT có 
tổng số 728 công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. Nếu như vào những năm đầu thập niên 
2000, số lượng bài của Trường xuất hiện trên các tạp chí ISI còn khá khiêm tốn (2000: 7 bài, 2003: 
14 bài) thì giai đoạn 2007-2016 số lượng các công bố đã tăng lên rõ rệt qua từng năm. Trong 8 
tháng đầu năm 2017, số công bố của Trường là 67 và con số này được dự báo tiếp tục tăng.

23
28

32

45

58
64

61 60

82
86

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Số lượng công bố quốc tế thuộc danh mục ISI, 
giai đoạn  2007-2016 (Nguồn: Web of Science)
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Thể loại của các công bố quốc tế chủ yếu là bài báo khoa học (693 bài) chiếm tỉ lệ 95%. Các 
lĩnh vực có nhiều công bố gồm: Nông nghiệp (Agriculture) là 118 bài, chiếm tỉ lệ 16,2%; Thủy 
sản (Fisheries) là 111 bài, chiếm 15,2%; và Sinh thái học môi trường (Environmental sciences 
ecology) là 92 bài, chiếm 12,6%. Một số lĩnh vực khác cũng có nhiều đóng góp như: Toán học 
(Mathematics), Sinh học nước ngọt và biển (Marine freshwater biology), Kỹ thuật (Engineering), 
Công nghệ vi sinh vật ứng dụng (Biotechnology applied microbiology), Công nghệ và khoa học 
thực phẩm (Food science technology), Vật lý (Physics), Hóa học (Chemistry),...

Công bố quốc tế thuộc danh mục ISI theo lĩnh vực nghiên cứu từ năm 2000 đến tháng 8/2017
(Nguồn: Web of Science)
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Trong tổng số 728 công bố, số lần trích dẫn từ các công bố của cán bộ Trường thuộc danh mục 
ISI được ghi nhận là 6.249, số trích dẫn trung bình (average citations) là 8,58. Số trích dẫn không 
ngừng được gia tăng, nếu như năm 2000 chỉ có 1 lần trích dẫn thì đến năm 2016 con số này là 
1.229.

Tổng số trích dẫn giai đoạn từ năm 2000 đến tháng 8/2017
(Nguồn: Web of Science)
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Trong giai đoạn từ năm 2000 đến tháng 8/2017, 10 cán bộ của Trường được ghi nhận có số 
công bố khoa học cao nhất trên các tạp chí thuộc danh mục ISI với tổng số 202 lượt công bố. 
Trong đó, Khoa Thuỷ sản có 118 lượt công bố, chiếm 58,4%; Khoa Sư phạm có 26 lượt công bố, 
chiếm 12,9%; Khoa Công nghệ 19 lượt công bố, chiếm 9,4%; Khoa Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên, Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Khoa học Tự nhiên và Viện Nghiên cứu Phát 
triển ĐBSCL có 9-10 lượt công bố, chiếm 4,5-5%.

118
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4

1 1 1 1 1 1

KTS KSP KCN KMT&TNTN KNN&SHƯD VNCPTĐBSCL KKHTN

Số công bố

Số người

Mười cán bộ Trường ĐHCT có số lượt công bố quốc tế thuộc danh mục ISI nhiều nhất 
từ năm 2000 đến tháng 8/2017 (Nguồn: Web of Science)

Mặc dù kết quả tổng hợp chưa thể hiện con số chính xác các công bố quốc tế của cán bộ Nhà 
trường (do thiếu nhất quán trong cách viết tên Trường và một số cán bộ đi học ở nước ngoài chỉ 
ghi trên bài báo tên trường theo học mà không bổ sung tên trường công tác-Trường ĐHCT) nhưng 
thành tích đáng mừng trên đã góp phần khích lệ tinh thần, đam mê tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu 
của tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐHCT. Tin rằng trong thời gian tới, số lượng các công bố 
quốc tế, đặc biệt các công bố thuộc danh mục ISI của Trường ĐHCT ngày càng gia tăng sẽ là một 
trong những minh chứng hiệu quả cho công tác đánh giá, kiểm định Trường, đồng thời, khẳng định 
uy tín của Trường ĐHCT trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học so với các viện trường trong 
nước, khu vực và quốc tế.
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Hội thảo vấn đề Hạn hán và Khan hiếm Nước 
ở Lưu vực sông Mekong: Các yếu tố Bất định, 

Tác động và Cơ hội 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 03-04/7/2017, Trường 
ĐHCT phối hợp Tổ chức Nghiên cứu Khoa 
học và Công nghiệp khối thịnh vượng 

chung, Úc (CSIRO) và Mạng lưới Nghiên cứu 
bền vững sông Mekong (SUMERNET) tổ chức 
Hội thảo “Vấn đề hạn hán và khan hiếm nước ở 
lưu vực sông Mekong: Các yếu tố bất định, tác 
động và cơ hội”. Hội thảo có sự tham dự của 
hơn 50 đại biểu đến từ các quốc gia như: Việt 
Nam, Úc, Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia 
và Trung Quốc.

Sông Mekong chảy qua 06 quốc gia 
gồm: Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, 
Campuchia và Việt Nam. Lưu vực sông Mekong 
đóng vai trò quan trọng là nơi sinh sống của 
khoảng 70 triệu dân, trong đó 85% là dân nông 
thôn có sinh kế phụ thuộc nguồn nước để phát 
triển nông-lâm-ngư nghiệp. Tuy nhiên, sự phát 
triển nhanh chóng về dân số và kinh tế-xã hội 
cùng với sự biến đổi về khí hậu là nguyên nhân 

chính dẫn đến các vấn đề về hạn hán và khan 
hiếm nước ở lưu vực sông Mekong. Do đó, cần 
thiết có sự hợp tác giữa các quốc gia ở lưu vực 
sông Mekong để kiểm soát vấn đề khan hiếm 
nước tốt hơn.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu xác định 
tình trạng và các yếu tố ảnh hưởng, áp lực của 
vấn đề hạn hán và khan hiếm nước ở lưu vực 
sông Mekong, từ đó, tìm ra giải pháp thích ứng 
với vấn đề khan hiếm nước ở lưu vực sông 
Mekong.

Trong ngày 03/7/2017, đoàn 
đại biểu đã có chuyến tham quan 
thực tế tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 
Sóc Trăng nhằm tìm hiểu các vấn 
đề liên quan đến sự khan hiếm 
nước cũng như tìm ra các sáng 
kiến thích ứng tại vùng ven biển 
thuộc ĐBSCL. Trên cơ sở đó, tại 
phiên toàn thể ngày 04/7/2017, 
các nhà khoa học và chuyên 
gia đến từ các viện nghiên cứu, 
trường đại học, cơ quan, tổ chức 
của Úc và các quốc gia có sông 
Mekong chảy qua đã cùng chia 
sẻ những hiểu biết và thảo luận 
những vấn đề, thách thức liên 
quan đến hạn hán và khan hiếm 

nước, đồng thời tập trung tìm ra những ý tưởng 
và phương pháp thích ứng tiềm năng đối với 
các vấn đề hạn hán và khan hiếm nước ở lưu 
vực sông Mekong. Hội thảo còn là cơ hội để 
phát triển và mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên 
cứu quản lý nguồn nước giữa các quốc gia, 
đóng góp cho sự phát triển bền vững của lưu 
vực sông Mekong.

Toàn cảnh Hội thảo vấn đề hạn hán và khan hiếm Nước ở lưu vực sông Mekong: 
Các yếu tố bất định, tác động và cơ hội.
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Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần 6 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/8/2017, tại Trường ĐHCT, Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần 6 do Trung tâm Dịch 
vụ Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc phối hợp với Trường ĐHCT, Sở Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Cần Thơ 
được diễn ra.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh 
đạo Sở KH&CN thành phố Cần Thơ, 
đại diện lãnh đạo của hơn 13 trường 

đại học, cao đẳng; các vườn ươm, doanh 
nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, và hơn 
300 sinh viên. Diễn đàn đã nhận được sự 
tham gia của 17 nhóm dự án ở vòng sơ 
loại, trong đó có 06 dự án được chọn vào 
vòng chung kết và 03 dự án xuất sắc nhất 
đã được chọn và trao giải.

Mục tiêu của Diễn đàn là thúc đẩy phong 
trào nghiên cứu khoa học trong khu vực 
trường đại học, viện nghiên cứu thông qua 
các hoạt động trao đổi thông tin, tham gia 
các hội thảo, khoá huấn luyện trong và 
ngoài nước, tư vấn của chuyên gia,... Các nhóm sau khi được hỗ trợ có thể hình thành doanh 
nghiệp khởi nghiệp dựa trên sản phẩm nghiên cứu và thương mại hoá các sản phẩm đó.

Phát biểu tại Diễn đàn, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ hoạt động 
KH&CN luôn đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường đã khuyến 
khích hoạt động KH&CN trong trường thông qua tạo nguồn ngân sách cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học, xuất bản, tham dự hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế với kinh phí gần 100 tỉ/năm. 
Trường ĐHCT mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường ngày càng tốt hơn với mục tiêu 
nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hợp tác với các viện, trường, địa phương, doanh nghiệp, 
và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ở khu vực ĐBSCL và cả nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn lần 6, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ để thành lập Liên minh 
Câu lạc bộ nhà khoa học trẻ miền Nam, với sự tham gia của 13 trường đại học, cao đẳng. Sự kết 
nối này nhằm xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trẻ khởi nghiệp, phối hợp triển khai các hoạt 
động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, kết nối nguồn lực đầu tư, tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp với cộng đồng nhằm thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm sáng tạo, qua đó tạo 
nguồn cung cho thị trường công nghệ trong nước.

Ban tổ chức Diễn đàn luôn đặt sinh viên và các nhà khoa học trẻ làm trung tâm, và đây là cơ 
hội thể hiện ý tưởng sáng tạo, sản phẩm nghiên cứu hay mô hình kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia, 
chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tư vấn, góp ý để các nhóm tiềm năng cải thiện, hoàn thiện sản 
phẩm của mình. 

Nhân dịp này, Trường ĐHCT đã ký kết hợp tác với Trung tâm Dịch vụ 
Công nghệ cao.
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Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 
42 diễn ra từ ngày 31/7 đến 03/8/2017 
tại thành phố Cần Thơ với sự phối hợp 

tổ chức của Trường ĐHCT và Viện Vật lý-Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dưới 
sự bảo trợ của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam. 
Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu từ hơn 
30 viện, trường trong và ngoài nước.

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc là hội nghị 
tổ chức thường niên nhằm trao đổi, báo cáo kết 
quả nghiên cứu của cộng đồng vật lý trong cả 
nước. Các chủ đề liên quan Vật lý lý thuyết và 
Vật lý tính toán được thảo luận tại Hội nghị như: 
Vật lý hạt cơ bản, hạt nhân và thiên văn; Vật 
lý phân tử, quang lượng tử và thông tin lượng 
tử; Vật lý chất rắn, vật lý vật liệu, vật lý sinh 
học, vật lý điện tử; Vật lý chất mềm, sinh học 
và liên ngành. Đây là những lĩnh vực vật lý mới, 
tiên phong luôn nhận được quan tâm và đầu 
tư nghiên cứu của cộng đồng vật lý trong nước 
và thế giới, phù hợp với trào lưu phát triển của 
cuộc cách mạng công nghệ lần 4.

Tại Hội nghị, các công trình nghiên cứu được 
công bố thông qua 25 bài thuyết trình và 80 báo 
cáo poster, trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự 
hội nghị cùng nhau thảo luận và đề xuất hướng 
nghiên cứu mới, tiếp cận hiệu quả và thiết thực 
nguồn thông tin của thế giới, góp phần nâng 
cao năng lực nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất 
lượng đào tạo của hệ thống giáo dục đào tạo 
của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ với vai 
trò, vị trí là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa 
học công nghệ của vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT 
luôn phấn đấu không ngừng nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển của vùng trong bối cảnh đối mặt 
với nhiều thách thức hiện nay như biến đổi khí 
hậu, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu 
quả và bền vững,... Bên cạnh ba lĩnh vực thế 
mạnh của Trường là Nông nghiệp, Thủy sản và 
Môi trường, Trường ĐHCT chú trọng phát triển 
nhiều lĩnh vực khác nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo, trong đó, Trường luôn xem nghiên cứu 
cơ bản là nền tảng vững chắc cho nghiên cứu 
phát triển các lĩnh vực ứng dụng. Hàng năm, 
Trường có trên 100 công bố quốc tế thuộc danh 
mục ISI, trong đó khoa học tự nhiên chiếm 
khoảng 35%; và Vật lý là lĩnh vực nghiên cứu 
cơ bản đạt được những kết quả bước đầu trong 
những năm gần đây.

Nhân dịp này, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã 
gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà vật lý 
tiêu biểu đã tham gia giao lưu với sinh viên vật 
lý của Trường ĐHCT, thông tin về khoa học, tạo 
không khí say mê nghiên cứu khoa học vật lý 
trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo của Nhà trường, và cũng không quên 
gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học đã cộng 
tác, hỗ trợ Nhà trường trong thời gian qua và tổ 
chức thành công Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn 
quốc lần thứ 42.

Toàn cảnh Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 42.

Hội nghị Vật lý lý 
thuyết toàn quốc 
lần thứ 42 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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Tiếp đoàn Hội Hữu nghị Nagasaki Việt Nam, Bộ Môi trường và 
Trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chào mừng 
nồng nhiệt đến đoàn đại biểu Nhật Bản, đồng thời, giới thiệu thông tin tổng quan về Trường 
ĐHCT. Là trung tâm văn hóa, khoa học công nghệ của vùng ĐBSCL, Trường hiện đang đào 

tạo khoảng 55.000 sinh viên với số lượng cán bộ là 2.000, trong đó, có hơn 40 cán bộ tốt nghiệp 
tiến sĩ tại các trường đại học Nhật Bản. Hoạt động hợp tác quốc tế luôn được chú trọng, Trường 
ĐHCT có mối quan hệ lâu dài với các cơ quan, tổ chức, viện, trường đại học trên thế giới, trong đó 
có Nhật Bản. Điều kiện thuận lợi trên giúp Trường ĐHCT trở thành đầu mối tại vùng ĐBSCL trong 
việc liên kết và tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa ĐBSCL với các địa phương, tổ chức và các trường 
đại học và doanh nghiệp của Nhật Bản. 

Đóng vai trò quan trọng là nhân tố động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội cho vùng ĐBSCL, 
trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật 
Bản, Trường ĐHCT được đầu tư để phát triển ngang tầm với các trường đại học trong khu vực 
và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả cho công cuộc phát triển nhanh và bền vững vùng 
ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và đồng hành cùng các trường đại học 
tiên tiến trên thế giới. 

Tại buổi gặp gỡ, ông Tsutomu Tomioka, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki Việt Nam đã gửi lời 
cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Nhà trường đã dành thời gian tiếp đón đoàn, đồng thời, thông tin 
những dự án phía Nhật Bản đang thực hiện tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm kiếm 
cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Ngày 03/7/2017, Trường ĐHCT vinh 
dự đón tiếp đoàn công tác của Hội Hữu 
nghị Nagasaki Việt Nam, Bộ Môi trường 
và Trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản do 
ông Tsutomu Tomioka, Chủ tịch Hội Hữu 
nghị Nagasaki Việt Nam dẫn đầu. Đón 
tiếp đoàn phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, các Phó 
Hiệu trưởng Lê Việt Dũng, Nguyễn Thanh 
Phương, cùng đại diện lãnh đạo các đơn 
vị, đặc biệt có sự tham dự của Cố vấn và 
Điều phối viên của JICA trong Dự án ODA.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ thông tin 
về Trường.
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Tiếp Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Giáo dục, 
Thanh niên và Thể thao Campuchia 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 02/8/2017, Trường ĐHCT vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Campuchia do TS. Touch 
Visalsok, Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao dẫn đầu cùng các đại biểu 
Trường Đại học Kratie. Tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chào mừng nồng nhiệt đến đoàn đại biểu, 

và bày tỏ niềm vui mừng của Nhà trường đối với 
chuyến thăm của đoàn. Bên cạnh việc cung cấp 
thông tin về Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
Nhà trường và các đối 
tác Campuchia trong thời 
gian qua.

Lãnh đạo hai bên 
khẳng định thiện chí hợp 
tác cùng phát triển thông 
qua việc tìm hiểu và xác 
định những mối quan tâm 
chung. Qua trao đổi ban 
đầu, Trường ĐHCT và Đại 
học Kratie sẽ cùng nhau 
xây dựng các hoạt động 
hợp tác nhằm phát triển 
Trường Đại học Kratie-

một trường đại học mới thành 
lập của tỉnh Kratie, Campuchia 
vào đầu năm nay. Theo đó, 
Trường ĐHCT sẽ hỗ trợ Kraite 
trong xây dựng chương trình 
đào tạo, quản trị nhân sự, quản 
lý đào tạo, bố trí phòng thí 
nghiệm, tuyển sinh,... Các hoạt 
động trao đổi cán bộ, sinh viên, 
hợp tác đào tạo và nghiên cứu 
khoa học cũng như chia sẻ 
nguồn học liệu cũng được hai 
bên quan tâm thảo luận.

Trong tương lai gần, hai 
trường sẽ tiếp tục thảo luận để đi đến ký kết 
bản thỏa ước hợp tác, làm nền tảng để thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác tiếp theo góp phần 
định hướng chiến lược phát triển bền vững cho 
Kratie nói riêng, đồng thời mang lại lợi ích và sự 
phát triển chung cho cả hai bên.

Lãnh đạo hai bên trao quà lưu niệm.

Ảnh lưu niệm.
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DỰ ÁN ODA

Làm việc với Tư 
vấn về các công 
trình xây dựng 
trong Dự án 

ODA 

Sau hơn 03 tháng làm việc tích cực từ tháng 
4/2017, 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 (NAGECCO) đã hoàn thành thiết kế chi tiết 
cho các hạng mục công trình xây dựng thuộc 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.

Trong ba ngày 24, 25 và 31/7/2017, nhóm 
tư vấn đã kết hợp với Ban Quản lý Dự án tổ 

chức các buổi báo cáo kết quả thiết kế chi tiết 
về kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước 
và hệ thống điện của các công trình xây dựng 
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 của Dự án gồm: phát triển 
nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình 
nghiên cứu và mua sắm thiết bị nghiên cứu, 
Dự án đầu tư xây dựng 04 hạng mục công trình 

trong hợp phần phát triển cơ 
sở vật chất.

Theo đó, bốn hạng mục 
công trình bao gồm: (1) 
Phòng thí nghiệm công nghệ 
cao (7 tầng) với tổng diện 
tích sàn 16.654 m2 và có 
sức chứa 750 người; (2) Khu 
phức hợp phòng thí nghiệm 
nghiên cứu (5 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. 
Dự kiến, công trình Khu phức hợp phòng thí 
nghiệm nghiên cứu và Nhà lưới nông nghiệp sẽ 
được khởi công vào năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Trần Trung Tính (giữa), Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT (giữa) đóng góp ý kiến về các thiết kế tại buổi làm việc.
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Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 
22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về 
“Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, ngày 
12/8/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường 
ĐHCT phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII cho các đồng chí là trưởng, phó các 
đơn vị trực thuộc Trường và tất cả đảng viên 
thuộc Đảng bộ Trường.

Tại Hội nghị, Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ đã trực tiếp 
quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII gồm 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/
TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-
NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-
NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. 

Các đại biểu tham dự hội nghị được tiếp thu 
những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 
qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu 
và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để 
vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, 
xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống.

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ báo cáo tại Hội nghị.
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Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu và 
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Trường 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Quy chế làm việc của 
Đảng ủy Trường ĐHCT, ngày 
08/8/2017, Đảng ủy Trường 

ĐHCT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 
6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2017. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe 
trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công 
tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 
6 tháng cuối năm 2017 và chương trình 
công tác Quý 3 năm 2017. Báo cáo đã 
nêu những kết quả đã đạt được trong 
nửa đầu năm 2017 và phương hướng 
công tác đến cuối năm về mặt lãnh đạo 
công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng 
và công tác lãnh đạo các đoàn thể. Hội nghị đã 
tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chỉ 
tiêu năm 2017, qua đó, kêu gọi, động viên các 
đơn vị phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Cũng tại Hội 
nghị, Đảng ủy trường đã lắng nghe và tiếp thu ý 
kiến đóng góp từ các đảng viên đối với các báo 
cáo tổng kết cũng như phương hướng trong 6 
tháng tiếp theo của năm.

Nhân dịp này, Đảng bộ Trường ĐHCT vinh dự 
nhận Quyết định công nhận đảng bộ cấp trên 
cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh của Thành ủy 
Cần Thơ. Năm 2017, Đảng bộ Trường ĐHCT 
vui mừng có 01 đồng chí được trao tặng Huy 
hiệu 40 năm và 03 đồng chí được trao tặng Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trần 
Việt Trường đã gửi lời chúc mừng đến Đảng 
bộ Trường ĐHCT được công nhận là đơn vị 
trong sạch vững mạnh của thành phố, nhiệt liệt 
biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực mà 
Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong 

Nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện tốt các 
nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đánh giá 
cao những kết quả quan trọng mà Nhà trường 
đã đạt được trên tất cả các mặt như: đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản lý 
dự án,... Qua đó, đồng chí đề xuất một số nội 
dung cụ thể cho chương trình hành động sắp 
tới của Trường ĐHCT nhằm góp phần thực hiện 
nhiệm vụ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho thành phố nói riêng và vùng 
ĐBSCL nói chung. 

Với bề dày hơn 50 năm, Trường ĐHCT đã 
không ngừng phát triển và hoàn thiện, từ một 
số ít ngành ban đầu trở thành một trường đa 
ngành, đa lĩnh vực, là cơ sở đào tạo đại học và 
sau đại học trọng điểm, là trung tâm nghiên cứu 
khoa học hàng đầu của khu vực ĐBSCL. Từ sự 
chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Cần Thơ cùng 
với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, giảng 
viên dồi dào kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, 
Trường ĐHCT tin tưởng rằng sẽ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của năm 2017, nâng cao vị 
thế, là niềm tự hào của thành phố Cần Thơ nói 
riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Các đồng chí nhận Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng.
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PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền và ông Phan Vĩnh Lộc, Ban Quản lý dự án, UBND tỉnh Hậu Giang ký Biên bản bàn giao công trình.

Lễ Bàn giao Công trình Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại 
Khu Hòa An - Trường ĐHCT 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm khai thác và đưa vào sử dụng hiệu quả 
cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của 
sinh viên, ngày 11/8/2017, Trường ĐHCT phối 

hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ bàn giao Ký túc xá 
sinh viên Hậu Giang tại Khu Hòa An - Trường ĐHCT. 

Được khởi công xây dựng ngày 27/4/2015, công 
trình Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Khu Hòa An-
Trường ĐHCT có tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng 
bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 50% và vốn vận 
động xã hội hóa 50% (tài trợ bởi Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Hậu 
Giang với 5 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hậu Giang 
với 4 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Hậu Giang với 1,5 tỷ 
đồng). Quy mô công trình một trệt, hai lầu với tổng 
diện tích sàn sử dụng gần 2.700 m2. Được thiết kế và 
trang bị tiện nghi, công trình hoàn thành đã cung cấp 
chỗ ở với số lượng 35 phòng đáp ứng nhu cầu học 
tập và sinh hoạt cho gần 300 sinh viên. 

Trong nhiều năm qua, Trường đã nhận được nhiều 
sự hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các địa phương 
trong vùng về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phục 
vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh 

viên. Trong đó, Hậu Giang là một trong những tỉnh 
có đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng ký túc 
xá cho sinh viên. Năm 2014, tỉnh Hậu Giang đã xây 
dựng Ký túc xá 05 tầng với quy mô hơn 550 chỗ ở 
cho sinh viên tại Khu 2-Trường ĐHCT. Năm 2015, 
tỉnh Hậu Giang lại tiếp tục đầu tư xây dựng công trình 
Ký túc xá cho sinh viên tại Khu Hòa An của Trường. 
Điều này đã thể hiện sự quan tâm của UBND, các 
mạnh thường quân và nhân dân tỉnh Hậu Giang dành 
cho Trường ĐHCT. 

Nhân buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền gửi 
lời cảm ơn chân thành đến UBND tỉnh Hậu Giang, 
các nhà tài trợ và nhân dân trong vùng đã chung tay 
góp sức trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu 
cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên. Tiếp nhận công 
trình, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị đầy 
đủ tiện nghi hơn để phục vụ tốt cho việc học tập và 
sinh hoạt của sinh viên, góp phần nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần và nâng cao chất lượng học tập 
của sinh viên. Trong thời gian tới, Trường tiếp tục 
triển khai xây dựng tòa nhà điều hành và khu học tập 
để trang bị Khu Hòa An trở thành môi trường học tập 
mang dáng vấp của một trường đại học hiện đại, chất 
lượng tại tỉnh Hậu Giang.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Hội nghị Tổng kết thi đua năm học 2016-2017 
Cụm thi đua số 4 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Công văn số 4372/BGĐDT-
TĐKT ngày 06/9/2016 về việc hướng 
dẫn chia cụm thi đua các khối đơn vị trực 

thuộc Bộ và căn cứ công văn hướng dẫn thi đua 
khen thưởng năm học 2016-2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngày 04/8/2017, tại 
Trường ĐHCT đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi 
đua năm học 2016-2017 - Cụm thi đua số 4. Hội 
nghị do TS. Đoàn Đức Lân, Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tây Bắc và PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chủ trì.

Cụm thi đua số 4 gồm 06 trường đại học: Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Tháp 
và Kiên Giang. Năm học 2016-2017, Trường 
Đại học Tây Bắc được Bộ GD&ĐT phân công 
làm Cụm trưởng, các trường luân phiên làm 
cụm trưởng trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 
tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 
của Cụm thi đua số 4 và thông qua kế hoạch 

công tác thi đua khen 
thưởng năm học 2017-
2018. Qua một năm thực 
hiện phong trào thi đua, 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Bộ, các cấp ủy đảng 
cùng sự nỗ lực phấn đấu 
của cán bộ, công chức, 
viên chức, các đơn vị 
Cụm thi đua số 4 đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của 
đơn vị cũng như các giao 
kết thi đua đã ký. Nhằm 
đẩy mạnh phong trào 
thi đua, công tác khen 
thưởng, kịp thời động 
viên phong trào thi đua 
của các trường, đồng 

thời dựa trên kết quả tổng hợp đánh giá, xếp 
loại thi đua năm học 2016-2017, các đại biểu đã 
thống nhất đề nghị lên Bộ các đơn vị nhận Cờ 
thi đua và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 

Hội nghị đã tạo điều kiện để các trường chia 
sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác thi đua 
khen thưởng, tạo sự gắn kết, phối hợp trong 
xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, 
tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 
tế,... góp phần nâng cao vị thế của các trường 
đại học trong Cụm thi đua số 4.

Trong năm học 2017-2018, Cụm thi đua số 4 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, 
sáng tạo trong dạy và học”, cải tiến nội dung, 
phương pháp giảng dạy và đánh giá; đẩy mạnh 
liên kết hợp tác với các viện, trường trong và 
ngoài nước, với các địa phương, chú trọng thực 
hiện công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng 
cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của các trường.

Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2016-2017 - Cụm thi đua số 4 tại Trường ĐHCT.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong 
viên chức hành chính” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường ĐHCT có 1.928 công chức, viên 
chức và người lao động; số người không 
làm công tác giảng dạy chiếm 40,9% 

(Nguồn: thống kê số liệu Quý 2-2017, Trường 
ĐHCT). Phần lớn lực lượng này làm công 
tác hành chính và hỗ trợ rất lớn cho các mặt 
công tác của Trường. Vì viên chức hành chính 
thường xuyên phải giao tiếp với số lượng lớn 
các đối tượng khác nhau như: sinh viên, phụ 
huynh, giảng viên, đối tác của Trường… nên 
áp lực công việc rất lớn. Để đạt được hiệu quả 
công tác cao đòi hỏi viên chức hành chính phải 
được trang bị không chỉ trình độ chuyên môn 
mà còn là kỹ năng giao tiếp. 

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về 
những nguyên tắc ứng xử trong công tác giao 
tiếp của viên chức hành chính để các mặt 
hoạt động của Trường ĐHCT ngày càng hoàn 
thiện và phát triển hơn, ngày 4/7/2017, Ban 
Thường vụ Công đoàn Trường tổ chức buổi 
Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong viên 

chức hành chính” với sự tham dự của hơn 200 
công đoàn viên.

Với sự điều khiển của Đ/c Nguyễn Thị Thảo-
Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà 
Nội (MC Thảo Vân của VTV), chương trình đã 
diễn ra rất sôi động và hào hứng với nội dung 
phong phú và thiết thực. Tại buổi tọa đàm, tất cả 
công đoàn viên đã đồng loạt thực hiện một hành 
động ý nghĩa đó là nhắn tin ủng hộ Chương 
trình “Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa” năm 
2017  (mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng).

Trước đó, Ban tổ chức đã nhận được 24 bài 
tham luận có nội dung xoay quanh chủ đề của 
buổi tọa đàm. Các ý kiến đóng góp, đề xuất 
trong các bài tham luận và các phát biểu trong 
buổi tọa đàm sẽ được tổng hợp và trình Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu xem xét đưa vào các chương 
trình hoạt động của Nhà trường để công tác của 
viên chức hành chính với các đối tượng phục vụ 
của Trường ngày càng tốt hơn.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Họp mặt nam sinh viên tốt nghiệp 
tham gia khóa đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Công văn số 66/BGDĐT-GDQP, 
ngày 21/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam 

sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan 
dự bị năm 2017, Trường ĐHCT đã tổ chức tuyển 
chọn 35 sinh viên trong đó có 30 sinh viên chính 
thức và 5 sinh viên dự phòng đã tốt nghiệp tại 
Trường ĐHCT năm 2017 đi đào tạo sĩ quan dự bị.

Ngày 03/7/2017, Trường tổ chức buổi họp 
mặt sinh viên tốt nghiệp được tuyển chọn tham 
gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017 nhằm 
lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nam 
sinh tham gia khóa đào tạo; giải đáp và ghi 
nhận những đóng góp để hoàn thiện công tác 
tuyển chọn cho những năm tiếp theo. Tham gia 
buổi họp mặt có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn 
vị, các sinh viên tốt nghiệp được tuyển chọn 
tham gia khóa học và thân nhân.

Tại buổi họp mặt, Trường đã tiến hành trao 
Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc gọi sinh 
viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị 
cho 35 sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, 30 sinh 

viên đạt tiêu chuẩn sẽ được tham gia khóa học 
sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 9 
trong thời gian đào tạo 4 tháng (7-10/2017).

Nhân buổi họp mặt, PGS.TS. Đỗ Văn Xê bày 
tỏ niềm vui mừng cho chính các em sinh viên 
được tuyển chọn tham gia khóa học sĩ quan dự 
bị năm 2017. Tuy 4 tháng trên thao trường ngắn 
ngủi nhưng sẽ là cơ hội tốt để các em rèn luyện 

cách sống nề nếp và kỷ luật, phát triển kỹ năng 
sống, hòa nhập với thiên nhiên và khả năng ứng 
phó với những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. 
Phó Hiệu trưởng mong muốn các em nhận thức 
được vai trò quan trọng của mình trong công tác 
quốc phòng-an ninh trong tình hình hiện nay để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm chắc kiến thức 
quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực 
lượng dự bị động viên và góp phần xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở. Phó Hiệu trưởng chia sẻ 
trong thời gian qua, công tác tuyển chọn được 
Nhà trường tổ chức thực hiện gắt gao và 35 
sinh viên là những gương mặt xứng đáng, đồng 
thời, nhấn mạnh Trường ĐHCT luôn dõi theo và 
tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm tham 
gia và hoàn thành tốt khóa huấn luyện.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu.
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Hội nghị bàn về việc triển khai xây dựng 
Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Nghị quyết 63NQ-CP ngày 
22/7/2016 về chương trình hành động 
của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội năm 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng 
lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ 
sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư 
phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo. Để có cơ sở cho việc 
hoạch định các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, 
ngày 22/8/2017, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản 
lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội 
nghị bàn về việc triển khai xây dựng Đề án tại 
Trường ĐHCT.

TS. Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục 
Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cùng PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị 
có đại biểu từ Trường Đại học Thương mại Hà 
Nội và đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng 
ban chức năng trực thuộc Trường ĐHCT.

Theo số liệu năm học 2016-2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, cả nước có tổng số 235 trường 
đại học, số lượng giảng viên là 72.792 người. 
Trong đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514; 
thạc sĩ là 43.065; đại học, cao đẳng là 12.507. 
Tổng số trường cao đẳng sư phạm là 32, trong 
đó có 115 tiến sĩ, 2.187 thạc sĩ, 1.049 người trình 
độ đại học và cao đẳng. Về đội ngũ cán bộ quản 
lý, có 267 chức danh hiệu trưởng, viện trưởng; 
khoảng 900 phó hiệu trưởng, phó viện trưởng 
và hàng vạn cán bộ giữ chức danh quản lý cấp 
khoa, phòng, tổ chuyên môn và tương đương.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, đánh giá của 
Ngân hàng thế giới, chất lượng nguồn nhân lực 
của Việt Nam đạt mức 3,79/10, tụt hậu khá xa so 
với các nước trong khu vực như Hàn Quốc (6,91 
điểm), Ấn Độ (5,76 điểm), Malaysia (5,59 điểm). 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách 
mạng công nghiệp 4.0, đội ngũ giảng viên, cán 
bộ quản lý cần được đào tạo, bồi dưỡng để nâng 
cao về năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
quản trị đại học,... Do đó, Đề án nâng cao năng 
lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ 
sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư 
phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2025 
được kỳ vọng sẽ đáp ứng căn bản các yêu cầu 
nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý các cơ sở đào tạo, góp phần quan trọng 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất 
nước. 

Báo cáo thực trạng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường 
cao đẳng sư phạm cho thấy sự cần thiết trong việc nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 
lý của các cơ sở đào tạo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp phần hoàn 
thiện xây dựng Đề án.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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TS. Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ 
quản lý giáo dục trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên và cán 
bộ quản lý các cơ sở đào tạo và ý nghĩa xây dựng Đề án.
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Khai giảng Lớp bồi dưỡng chứng chỉ 
giảng viên chính hạng II, đợt 1, năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục đích nâng cao năng lực phát triển 
chuyên môn nghề nghiệp và thực hiện tốt 
nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 
viên và chuẩn bị cho cán bộ viên chức thi thăng 
hạng, Trường ĐHCT đã tổ chức khai giảng Lớp 
bồi dưỡng chứng chỉ giảng viên chính hạng II 
vào ngày 24/8/2017.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể 140 học viên. 
Khóa học được diễn ra trong thời gian khoảng 
2-3 tháng với mục tiêu bồi dưỡng kiến thức sâu 
về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững và 
vận dụng tốt đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục 
nói chung và giáo dục đại học nói riêng trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ; cập nhật tri thức 
và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế 
giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt 
Nam theo cơ chế thị trường; thực hiện nhiệm 
vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành 

thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề 
nghiệp giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt 
cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở 
giáo dục đại học; thông thạo kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp 
với chức danh nghề nghiệp… Trên cơ sở đó, 
nội dung chương trình học bao gồm: kiến thức 
chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng 
chung; kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 
ngành và đạo đức nghề nghiệp; tìm hiểu thực tế 
và viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn chia sẻ, Nhà trường luôn quan tâm, 
chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng 
cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ viên 
chức, từ đó góp phần phát triển công tác quản lý 
của Nhà trường. Ban Giám hiệu Trường và các 
đơn vị quản lý sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các 
học viên tham gia hoàn thành tốt khóa học. Lãnh 
đạo Nhà trường cũng gửi lời động viên đến các 
học viên cố gắng sắp xếp thời gian tham gia học 
tập và hoàn thành tốt khóa học.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại buổi lễ.
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Làm việc với đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng của Quốc Hội 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/8/2017, Trường ĐHCT đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo 
dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội do ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban làm Trưởng đoàn đến giám sát thực hiện Luật Giáo dục đại học. Tham dự buổi làm việc có 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng cùng đại 
diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn đã trình bày thông tin tổng quan 
về Trường ĐHCT. Là một trong 16 trường 

trọng điểm của cả nước với hơn 50 năm thành 
lập và phát triển, Trường ĐHCT hiện nay có quy 
mô đào tạo gần 60.000 sinh viên, trong đó có 
khoảng 33.000 sinh viên chính quy, 25.000 sinh 
viên hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa, 
3.000 học viên sau đại học. Trường có đội ngũ 
cán bộ với số lượng khá cao gần 2.000 người, 
trong đó, số lượng cán bộ giảng dạy là gần 
1.200, với tỉ lệ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là 
30%. Trường ĐHCT ngày càng khẳng định chất 
lượng và uy tín bằng các dự án lớn trong hợp 
tác quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của Nhà 
trường nói riêng và của vùng ĐBSCL nói chung. 
Trong đó, nổi bật là Dự án Nâng cấp Trường sử 

dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản với tổng 
ngân sách 105 triệu đô la, được triển khai thực 
hiện từ năm 2015 đến năm 2022. 

Về đánh giá việc thực thi Luật Giáo dục đại 
học của Nhà trường, Trường đã triển khai thực 
hiện Luật Giáo dục đại học và đạt được những 
kết quả như: ổn định cơ cấu tổ chức; thực hiện 
tốt nhiệm vụ và quyền hạn trong tổ chức Quy 
hoạch chiến lược trường giai đoạn 2010-2020 
và Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2010-
2022 tầm nhìn 2030; thực hiện mọi trách nhiệm 
và quyền hạn trong hoạt động khoa học công 
nghệ và hợp tác quốc tế; thực hiện quy định về 
đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng; 
thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của giảng 
viên, áp dụng tốt các chính sách đối với giảng 
viên,...

Tại buổi làm việc, đoàn giám 
sát đã nghe báo cáo đánh giá 
hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về giáo dục đại học, 
cụ thể, những tác động tích cực 
và những bất cập của Luật Giáo 
dục đại học, từ đó, thảo luận 
và ghi nhận những kiến nghị, 
đề xuất các giải pháp về cơ 
chế, chính sách, quy định pháp 
luật,... nhằm thực hiện tốt quyền 
tự chủ của các cơ sở giáo dục 
nói chung và việc triển khai thực 
hiện chính sách pháp luật về tự 
chủ đại học của Trường ĐHCT 
nói riêng.Buổi làm việc với đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc Hội tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội 
năm học 2016-2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 
trong công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 
viên của Trường ĐHCT trong năm học 

2016-2017, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch công 
tác trong năm học 2017-2018, Ban Thường 
vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên 

trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-
Hội năm học 2016-2017, tổng kết chiến dịch 
Thanh niên Tình nguyện hè năm 2017, triển 
khai kế hoạch công tác năm học 2017-2018, và 
triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa 
XVIII, nhiệm kỳ 2017-2019. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành 
đoàn và Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ; Ban 
Thường vụ Đảng ủy Trường; đại diện lãnh đạo 
Đảng, chính quyền và đoàn thể các đơn vị trong 
trường, cán bộ Đoàn-Hội các cấp trong trường; 
các tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp 
trong năm học 2016-2017 và Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 

tóm tắt kết quả công tác Đoàn-Hội năm học 
2016-2017 và triển khai kế hoạch công tác 
năm học 2017-2018. Báo cáo đã nêu các kết 
quả đạt được trên các mặt công tác như: giáo 
dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối 
sống; kết quả thực hiện các phong trào “Xung 

kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc”, 
“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 
và “Sinh viên 5 tốt”; công tác tổ chức xây dựng 
Đoàn-Hội, tham gia xây dựng Đảng và chính 
quyền.

Về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm 2017, Trường ĐHCT có gần 1.500 sinh 
viên tham gia thực hiện công tác tình nguyện 
tại 39 mặt trận ở địa phương và công tác tình 
nguyện tại chỗ. Các hoạt động đã thực hiện 
như: tham gia xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự 
an toàn giao thông, giải quyết các vấn đề an 
sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt 

Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy trường phát biểu định hướng công tác Đoàn-Hội.
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động chăm lo cho thiếu nhi, giao lưu, thực hiện 
hoạt động tình nguyện với sinh viên quốc tế,...

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 
qua, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường 
đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác 
Đoàn-Hội và phong trào thanh niên năm học 
2017-2018 với chủ đề “Nâng cao chất lượng 
tổ chức Đoàn-Hội”. Theo đó, một số nội dung 
trọng tâm trong công tác Đoàn-Hội được triển 
khai như: đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 
vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong 
cho sinh viên; khuyến khích học tập, sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên; nâng 
cao khả năng ngoại 
ngữ và tính chủ động 
hội nhập quốc tế, tăng 
cường các hoạt động 
khuyến khích sinh viên 
rèn luyện thể chất và 
tích cực tham gia các 
hoạt động vì lợi ích 
cộng đồng,...

Những thành tích 
của các tập thể và cá 
nhân đã có nhiều đóng 

góp trong công tác Đoàn-Hội 
trong năm học qua đã được 
ghi nhận và biểu dương. 
Trong đó, 02 tập thể và 14 
cá nhân được khen thưởng 
của Trung ương Đoàn; 03 
tập thể và 08 cá nhân nhận 
bằng khen của Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam; 16 
tập thể và 17 cá nhân nhận 
khen thưởng của Thành 
đoàn Cần Thơ. Hội Sinh 
viên thành phố Cần Thơ trao 
bằng khen cho 08 tập thể và 
30 cá nhân. Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT tặng Giấy 
khen cho 22 cá nhân đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm 2017. Đoàn trường tặng Giấy khen cho các 
tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
trong năm học 2016-2017; tặng Giấy khen cho 
183 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017. Hội 
Sinh viên Trường cũng tặng Giấy khen cho các 
tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong công tác Hội và phong trào Sinh viên trong 
năm học 2016-2017.

Đ/c Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Cần Thơ trao bằng khen của 
Thành Đoàn cho các tập thể và cá nhân.

Ảnh lưu niệm.
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VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG 
TRÊN VÙNG CAO TÂY NGUYÊN

Đoàn Khối Phòng ban

Mùa hè sắp qua đi cũng là lúc các em học 
sinh trên cả nước háo hức bước vào năm 
học mới. Trái ngược với học sinh miền 

xuôi dễ dàng tìm được cho mình những quyển 
tập, cây bút mới, học sinh miền núi luôn thiếu 
thốn dụng cụ học tập. Hòa 
cùng không khí sôi nổi của 
phong trào Hè tình nguyện 
2017 của Đoàn Thanh niên 
Trường, Đoàn Khối Phòng 
ban-Trường ĐHCT thực hiện 
Chương trình Vui ngày khai 
trường năm 2017 tại xã miền 
núi Đăk Long thuộc huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum 
vào những ngày đầu tháng 
8/2017. 

Chương trình có sự tham 
gia của đoàn viên Khối 
Phòng ban-Trường ĐHCT 
và đại diện các đơn vị đồng 

hành, kết nghĩa như: Chi đoàn 
Phòng PA83-Công an thành phố 
Cần Thơ, Bộ môn Giáo dục Thể 
chất, cùng với sự giúp đỡ tận tình 
của các mạnh thường quân trong 
và ngoài trường. 

Huyện Kon Plông thuộc tỉnh 
Kon Tum là một trong những 
huyện miền núi nghèo nhất Việt 
Nam với 09 xã đặc biệt khó khăn 
thuộc Chương trình 135 giai đoạn 
2016 - 2020 của Chính phủ. Địa 
hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, 
có cao nguyên Kon Plông trải dài 
khắp huyện. Huyện không có cây 
công nghiệp chủ lực, ngành chăn 
nuôi không tạo ra được hàng hóa, 

công nghiệp, thương nghiệp hầu như không có. 
Dân số huyện đa số là đồng bào dân tộc thiểu 
số, đời sống gặp nhiều khó khăn, điều kiện cơ 
sở vật chất và giáo dục vô cùng thiếu thốn. 

Các đoàn viên chuẩn bị quà để gửi tặng các em học sinh.

Tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đăk Long.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Học sinh ở xã Đăk Long đa số đều thuộc 
hộ nghèo. Nhìn những thửa ruộng bậc thang 
giữa chân đồi với diện tích rất nhỏ, đồi núi chập 
chùng không hề thấy những vườn cây, ao cá, 
mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi không khỏi 
xót xa khi nghĩ đến cảnh người dân phải đối mặt 
với điều kiện thiếu thốn thức ăn. Hành trình đến 
với con chữ thật sự rất khó khăn và đòi hỏi sự 
cố gắng rất lớn của bản thân các em và gia đình.

Với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, 
chương trình Vui ngày khai trường năm 2017 đã 
diễn ra ngày 04/8/2017 tại xã Đăk Long, huyện 
Kon Plông, tỉnh 
Kon Tum. Đoàn 
đã trao 122 phần 
quà Tại Trường 
Mầm non Đăk 
Long gồm tập tô, 
bút màu, bánh, 
sữa và khăn. 
Tại Trường Phổ 
thông Dân tộc 
Bán trú Tiểu học 
Đăk Long, Đoàn 
đã trao quà đầu 
năm học mới cho 
toàn bộ 187 học 
sinh của trường, 

mỗi phần gồm 15 quyển tập, viết và 01 áo ấm 
mới. Đoàn đã trao tặng 01 ti vi LCD 55 inches, 
100 ghế ngồi, 50 chén và 50 dĩa để bổ sung 
vào cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn của nhà 
trường. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn 
gửi tặng vớ mới và quần áo cũ của người lớn, 
trẻ em cho bà con địa phương.

Hy vọng rằng Chương trình Vui ngày khai 
trường năm 2017 sẽ giảm bớt phần nào những 
khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh tại xã 
Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khi 
bước vào năm học mới.

Tặng quà cho các cháu tại Trường Mầm non Đăk Long.

Chụp hình lưu niệm với thầy, cô và các em học sinh.
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