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Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức 
và Người lao động năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 11 đến ngày 17/9/2017, tất cả các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT bao gồm các đơn 
vị đào tạo (khoa, viện), và các đơn vị hỗ trợ đào tạo (phòng ban chức năng, trung tâm) tổ chức 
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) năm học 2017-2018. Đó là điều 
kiện tiên quyết để Trường ĐHCT tiến hành Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ năm học 2017-2018 cấp 
trường vào sáng ngày 10/10/2017. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Đại biểu CCVC&NLĐ năm học 2016-2017, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chương 
trình công tác của Nhà trường năm học 2017-2018.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị 
Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng 
đại diện phía Nam, Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam; các thành viên Ban Giám hiệu, Ban 
Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Công 
đoàn Trường và 491 đại biểu đương nhiên và 
đại biểu do Hội nghị CCVC&NLĐ của tất cả các 
đơn vị trong trường bầu chọn, đại diện cho 1.976 
CCVC&NLĐ Trường ĐHCT về dự Hội nghị.

Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ năm học 2017-
2018 đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 
2016-2017, đánh giá tình hình thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ năm học 
2016-2017, đề ra kế hoạch và biện pháp thực 
hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của 

Trường năm học 2017-2018. Hội nghị cũng 
thông qua báo cáo công tác năm học 2016-
2017 và kế hoạch công tác năm học 2017-2018 
của Ban Thanh tra Nhân dân Trường. Trên cơ 
sở đó, các đại biểu tham dự đã có những đóng 
góp tích cực, nêu lên những mặt còn hạn chế 
và đề xuất những giải pháp góp phần xây dựng 
Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, Công đoàn Trường ĐHCT luôn 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam, tại Hội nghị lần này, bà Vũ 
Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng đại 
diện phía Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
ghi nhận và gửi lời chúc mừng những thành quả 
mà Trường ĐHCT đã đạt được trong năm học 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, kế hoạch công tác năm học 2017-
2018 và giải đáp ý kiến đóng góp của các đơn vị.
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qua, và tin tưởng đội ngũ nhà giáo, người lao 
động của Trường ĐHCT, các đơn vị trực thuộc 
Trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 
mới 2017-2018. 

Trong năm học mới 2017-2018, Trường 
ĐHCT cùng sự chủ động, sáng tạo với những 
ý tưởng mang tính chiến lược sẽ ngày càng 
khẳng định thương hiệu trong ngành giáo dục 

trong cả nước và trên trường quốc tế. Nhân dịp 
này, Hội nghị đã kêu gọi toàn thể CCVC&NLĐ 
của Trường ĐHCT tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm 
túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành 
tốt quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, của Trường và đơn vị để xây dựng Trường 
ĐHCT thêm vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng 
là trường đại học trọng điểm của cả nước.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp sau biểu quyết tán thành Nghị quyết của đại biểu.

Đoàn Chủ tịch giải đáp ý kiến của đại biểu.

Bà Vũ Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng đại diện phía 
Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
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Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường ĐHCT 
năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm chào mừng ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà 
Giáo Việt Nam 20/11, đồng thời phát 

động phong trào rèn luyện thể dục thể thao 
trong cán bộ, viên chức, góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học 
và quản lý điều hành, sáng 
ngày 15/10/2017, Ban 
Thường vụ Công đoàn 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
Khai mạc Hội thao truyền 
thống năm học 2017-2018.

Tham dự lễ có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng 
ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.
TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Trường và sự góp mặt của các vận động viên 
(VĐV) là cán bộ, viên chức và người lao động 

(CBVC&NLĐ) ở tất cả các đơn vị trực thuộc 
Trường. 

Hội thao truyền thống Công đoàn Trường 
ĐHCT năm học 2017-2018 diễn ra từ ngày 15/10 
đến 03/12/2017 với nhiều nội dung thi đấu gồm: 

Bóng đá, Cầu lông, Quần vợt, Bi da, Đá cầu, 
Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng 
bàn, Cờ tướng, Đi bộ thể thao và Kéo co.
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Môn thi đấu đầu tiên mở màn cho hội thao là 
Đi bộ thể thao 1.500 m nam và 800 m nữ được 
chia theo 04 nhóm tuổi: nam ≤ 40 và > 40 tuổi , 
nữ ≤ 35 và > 35 tuổi. Hằng năm, môn Đi bộ thể 
thao luôn nhận được sự nhiệt tình tham gia của 
đông đảo CBVC&NLĐ trong toàn Trường. Năm 
nay, Hội thao thêm phần sôi động và vui nhộn vì 
có sự hưởng ứng nhiệt tình của các VĐV nhí là 
con em của CBVC&NLĐ trong Trường.

Kết thúc môn thi đầu tiên, Ban tổ chức tiến 
hành trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích 
và giải thưởng cho các đơn vị có lãnh đạo Đảng, 
chính quyền, đoàn thể tham gia đông đủ nhất. 
Để khích lệ tinh thần tham gia Hội thao của các 
em nhỏ, Ban tổ chức cũng không quên trao giải 
Đặc biệt cho các VĐV nhí đã nhiệt tình tham gia 
và góp phần cổ vũ tinh thần thể thao càng thêm 
sôi nổi.
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Việc giao tiếp bằng tiếng Anh một cách lưu 
loát có thể mang đến những thay đổi tích 
cực trong nghề nghiệp và cuộc sống, 

tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện 
để theo đuổi những khóa học thêm ngoài việc 
học chính quy ở trường. Chương trình giảng 
dạy tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn (English Access 
Microscholarship Program) 
được tài trợ bởi Tổng lãnh 
sự quán Hoa Kỳ tại thành 
phố Hồ Chí Minh nhằm tạo 
nền tảng tiếng Anh vững 
chắc cho các bạn trẻ có 
năng lực nhưng có hoàn 
cảnh khó khăn. 

Ngày 05/10/2017, Trung 
tâm Ngoại Ngữ-Trường 
ĐHCT phối hợp cùng Tổng 
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức Lễ khai giảng chương 
trình tiếng Anh dành cho 
các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, khóa học 2017-
2019. Tham dự lễ có ông 

David Turnbull, Phó trưởng Bộ phận Văn hóa 
thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành 
phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo, 
viên chức các đơn vị của Trường; 25 học viên 
mới và cựu học viên của Chương trình Access 
cùng quý phụ huynh.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc buổi lễ.

Lễ Khai giảng 
Chương trình giảng dạy tiếng Anh 
dành cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn 2017-2019

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ông David Turnbull, Phó trưởng Bộ phận Văn hóa thông tin, Tổng Lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trao chứng nhận tham gia khóa học cho 25 
học sinh.
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Chương trình Access được khởi động từ năm 
2004 và đã có hơn 110.000 học sinh từ hơn 
80 quốc gia được thụ hưởng lợi ích từ chương 
trình. Tại Việt Nam, đã có khoảng 1.000 học 
sinh tham gia chương trình này. Đây là khóa thứ 
hai chương trình được tổ chức tại Cần Thơ cho 
đối tượng các em học sinh nghèo, cận nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 
Tham gia chương trình Access, các em học sinh 
có thể phát triển kỹ năng tiếng Anh để có được 
việc làm hoặc việc học tập tốt hơn trong tương 
lai. Bên cạnh đó, các em còn được học về văn 
hóa và xã hội Mỹ cũng như các kỹ năng vi tính 
hữu ích khác. Sau hai năm tham gia chương 
trình, các em tự tin hơn và có thể giao tiếp bằng 

tiếng Anh với bất kỳ người nước ngoài nào đến 
Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT khẳng định vai trò 
quan trọng của tiếng Anh trong tương lai của 
các em và bày tỏ niềm vui cho việc tiếp tục triển 
khai chương trình Access tại thành phố Cần 
Thơ. Trước hoạt động có ý nghĩa này của Tổng 
Lãnh sự quán Hoa Kỳ, PGS.TS. Hà thanh Toàn 

mong muốn quý phụ huynh luôn ủng hộ, hỗ trợ 
để các em học sinh học tập hết sức mình, đạt 
được mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh, đáp 
ứng yêu cầu về ngoại ngữ hiện nay.

Mỗi em được tặng một chiếc xe đạp khi tham gia chương trình.

Tham quan cơ sở phòng học trong chương trình.

Ảnh lưu niệm.
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Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Dự án “Đào tạo nâng 
cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 18/10/2017, Khoa Luật-Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Dự án 
“Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư tại thành phố Cần Thơ”. Hội thảo nhằm công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu, lắng 
nghe những góp ý của chuyên gia góp phần hoàn chỉnh Dự thảo sửa đổi các quy định và định 
hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo. 

Tham dự Hội thảo có GS.TSKH. Đặng 
Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; đại diện Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Vụ Kinh tế xã hội-Ban 
Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND, HĐND thành phố 
Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, 
các cơ sở đào tạo luật trong và ngoài khu vực 
ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng; lãnh đạo Khoa Luật 
cùng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học 
viên cao học và sinh viên.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Hội thảo.



8 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thành phố Cần Thơ đang có kế 
hoạch soạn thảo quyết định mới 
để hướng dẫn thi hành Luật đất 
đai năm 2013 về trình tự, thủ tục 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư nhằm thay thế cho văn 
bản hiện tại được quy định theo 
Luật đất đai năm 2003. Dự thảo 
này được mong đợi sẽ cải thiện 
các thủ tục liên quan đến thu hồi 
đất để người có đất bị thu hồi có 
thể tiếp cận thông tin và tham gia 
tích cực hơn vào quá trình nhà 
nước thu hồi đất, bảo đảm tốt hơn 
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 
người sử dụng đất.

Chính vì lí do đó, Dự án “Đào 
tạo nâng cao năng lực và nghiên 
cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Cần Thơ” được 
xây dựng từ tháng 1/2017 và dự kiến hoàn thành 

vào tháng 5/2018, được thực hiện bởi Khoa 
Luật-Trường ĐHCT dưới sự tài trợ của Cơ quan 
Phát triển và Hợp tác Thụy Sĩ và Cơ quan Hơp 
tác Đức. Dự án được thực hiện với mong muốn 

hỗ trợ chính quyền địa phương 
trong việc soạn thảo dự thảo sửa 
đổi các quy định nhằm thực hiện 
hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn 
cho người dân địa phương, đồng 
thời, hỗ trợ nâng cao nhận thức 
của người dân và năng lực của 
công chức, viên chức địa phương 
về các quy định của pháp luật liên 
quan đến quy trình thu hồi đất, 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để 
pháp luật được tuân thủ tốt hơn ở 
địa phương, đạt hiệu quả thu hồi 
đất, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội ở địa phương và cải thiện đời 
sống của người dân. 

Đây là cơ hội cho các nhà quản lý, các chuyên gia và các bên có liên quan trao đổi, chia sẻ thông 
tin về hoạt động của Dự án. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, sự chia sẻ thẳng thắn, những góp 
ý chân thành từ các đại biểu tham dự góp phần hoàn thiện hơn quy trình thu hồi đất ở địa phương.

PGS.TS. Phan Trung Hiền, Phó Trưởng Khoa Luật-Trường ĐHCT, Chủ 
nhiệm Dự án giới thiệu Dự án và kết quả nghiên cứu ban dầu.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo lần thứ tư về “Khai thác và Thương mại hóa: 
Đánh giá nghiên cứu và sáng tạo” (Dự án ENHANCE)

 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 25-
26/10/2017, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội 

thảo lần thứ 4 về “Khai thác 
và thương mại hóa: Đánh giá 
nghiên cứu khoa học và sáng 
tạo mô hình khởi nghiệp”, đồng 
thời, tổ chức buổi tọa đàm với 
chủ đề “Gia tăng tính ứng dụng 
của kết quả nghiên cứu khoa 
học tại trường đại học thông 
qua mô hình khởi nghiệp” vào 
ngày 27/10/2017 nhằm trao đổi 
ý kiến giữa các nhà lãnh đạo 
của các trường đại học và các 
doanh nghiệp để tạo ra những 
chính sách tốt hơn cho mô 
hình khởi nghiệp.

Dự án ENHANCE 
(Strengthening National 
Research and Innovation 
Capacities in Vietnam) được 
tài trợ bởi Erasmus và chương 
trình Liên minh Châu Âu, hoạt 
động từ tháng 02/2016. Tham 
gia Dự án gồm 03 trường thành 
viên từ Châu Âu là Trường Đại 
học Alicante, Tây Ban Nha; 
Trường Đại học Glasgow 
Caledonian, Scotland; Trường 
Đại học Kỹ thuật Bratislava, 
Slovakia và 06 thành viên của 
Việt Nam gồm: Đại học Thái 
Nguyên, Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Hà 
Nội, Trường Đại học Nông Lâm 
Huế, Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn thành phố 
Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

An Giang và Trường ĐHCT với 
sự giám sát của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, và Bộ Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

Mục đích của Dự án nhằm 
giúp tăng cường khả năng 
nghiên cứu khoa học và sáng 
tạo cho các trường đại học ở 
Việt Nam. Dự án đã tổ chức 
Hội thảo tập huấn và tọa đàm 
lần thứ nhất tại Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Hà Nội từ ngày 01 đến ngày 
04/10/2016; lần hai tại Trường 
Đại học Nông Lâm Huế từ 
ngày 22 đến ngày 24/02/2017; 
lần ba tại Trường Đại học An 
Giang từ ngày 16 đến ngày 
18/05/2017 và Hội thảo lần thứ 
tư diễn ra từ ngày 25 đến ngày 
26/10/2017 tại Trường ĐHCT 
với chủ đề “Khai thác và thương 
mại hóa: Đánh giá nghiên cứu 

khoa học và sáng tạo mô hình 
khởi nghiệp” nhằm mục đích: 
Giới thiệu các nghiên cứu điển 
hình thành công các mô hình 
khởi nghiệp tại các nước Châu 
Âu, tìm hiểu thêm về thuận 
lợi và bất lợi của sáng tạo mô 
hình khởi nghiệp gắn kết giữa 
các trường đại học và doanh 
nghiệp, nắm vững các sứ 
mệnh và vai trò của các trung 
tâm nghiên cứu và cải tiến tại 
các trường đại học hỗ trợ cho 
mô hình khởi nghiệp. 

Thông qua Hội thảo và Tọa 
đàm, các đại biểu trong và 
ngoài nước có dịp trao đổi ý 
kiến với mục tiêu nhằm tăng 
cường khả năng nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công 
nghệ gắn kết với doanh nghiệp 
và tạo tiền đề cho ý tưởng khởi 
nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp.

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo. 
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Lễ Ký kết hợp tác với 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 
Nhà trường và công ty trong lĩnh vực chăn 
nuôi và thú y cũng như hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho sinh viên trong việc học tập tại Trường 
ĐHCT và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, 
ngày 10/10/2017, Trường ĐHCT tổ chức Lễ ký 
kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần 
Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Tham dự lễ có ông 
Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc 
Nhân sự Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 
Nam cùng lãnh đạo các ngành nghề kinh doanh 
của công ty. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; lãnh đạo và giảng 
viên, sinh viên Bộ môn Chăn nuôi-Thú y, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

Đại diện Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn và ông Nguyễn Trọng Trí, đại diện Công ty 
Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã tiến hành 
ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Theo 
đó, một số nội dung được hai bên thỏa thuận 
hợp tác trong thời gian tới như: hợp tác đào tạo, 

chia sẻ thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học 
ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực, hỗ trợ học 
bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, hỗ 
trợ thực tập, tham quan, phục vụ nhu cầu học 
tập và tuyển dụng sinh viên làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ việc nối kết giữa trường đại học và 
doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát 
triển của đôi bên trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế hiện nay. Bản ký kết hợp tác thể hiện trách 
nhiệm của Trường trong cam kết đào tạo đội 
ngũ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của nhà 
tuyển dụng. Nhân dịp này, Hiệu trưởng cũng 
gửi lời cảm ơn đến công ty đã giao lưu, trao 
đổi, đồng hành, đóng góp cho Nhà trường và hỗ 
trợ sinh viên thông qua các chương trình hợp 
tác, hỗ trợ học bổng,... Hiệu trưởng tin tưởng 
rằng mối quan hệ hợp tác sẽ ngày càng tốt đẹp, 
mang lại lợi ích chung, đóng góp cho sự phát 
triển của hai bên.

Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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Tiếp Trường Đại học Cheng Kung, Đài Loan 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/10/2017, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cùng đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc Trường đã có buổi tiếp đón và làm việc với các giáo sư của Bộ môn Kỹ thuật 
điện tử, Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, 
Đài Loan.

Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung 
nằm ở thành phố Đài Nam, Đài Loan là 
trường đại học xếp hạng thứ hai của Đài 

Loan và thứ nhất trong lĩnh vực Khoa học kỹ 
thuật. Cheng Kung nằm trong top 100 trường 
đại học thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 
Trường hiện có 09 khoa, 43 bộ môn, 39 viện, 
số lượng cán bộ khá cao với hơn 3.500 người. 
Hiện tại, Trường đang đào 
tạo 44 chương trình bậc đại 
học, 101 ngành bậc thạc 
sĩ và 55 ngành bậc tiến sĩ 
với tổng số sinh viên trên 
21.000 người tính đến năm 
2016.

Tại buổi gặp gỡ, các giáo 
sư thuộc Bộ môn Kỹ thuật 
điện tử, Khoa học máy tính 
và Công nghệ thông tin của 
Trường Đại học Quốc gia 
Cheng Kung và đại diện 

lãnh đạo Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông của Trường ĐHCT 
đã cùng thảo luận chi tiết về chương trình trao 
đổi sinh viên, kỳ học hè năm 2018. Sau đó, các 
giáo sư của Trường Đại học Quốc gia Cheng 
Kung đã gặp gỡ cán bộ và sinh viên của Trường 
ĐHCT để giới thiệu cơ hội học bổng thạc sĩ, tiến 
sĩ tại trường. 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi tiếp các giáo sư Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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DỰ ÁN ODA

Với mục tiêu hỗ trợ thực 
hiện Dự án “Nâng cấp 
Trường ĐHCT” thành 

trường đại học xuất sắc, được 
quốc tế công nhận trong lĩnh 
nông nghiệp, thủy sản, môi 
trường và các lĩnh vực liên 
quan, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật 
(HTKT) “Tăng cường năng lực 
Trường ĐHCT thành trường 
xuất sắc về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ” sử dụng viện trợ 
không hoàn lại của Chính phủ 
Nhật Bản được triển khai thực 
hiện từ tháng 3 năm 2016.

Một trong những hợp phần 
quan trọng của Dự án HTKT 
là thực hiện dự án nghiên cứu 

chung kiểu mẫu giữa các nhà 
nghiên cứu của Trường Đại 
học Cần Thơ và các trường đối 
tác Nhật Bản. Ngày 21/6/2016, 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ Ký 
kết Hợp đồng triển khai thực 
hiện Đề tài nghiên cứu khoa 
học thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ 
thuật. Bốn đề tài nghiên cứu 
khoa học được thực hiện trong 
khuôn khổ Dự án gồm: 2 đề tài 
thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, 1 
đề tài thuộc lĩnh vực Thủy sản 
và 1 đề tài thuộc lĩnh vực Môi 
trường. Thời gian thực hiện 
các đề tài kéo dài trong vòng 2 
năm với kinh phí 1 tỷ đồng/dự 
án. Đặc biệt, các đề tài nghiên 
cứu này sẽ được hỗ trợ bởi 9 
trường đại học Nhật Bản với 

những ý tưởng và công nghệ 
mới được áp dụng.

Nằm trong chuỗi các hoạt 
động của dự án, từ ngày 30/10 
đến ngày 01/11/2017, Trường 
ĐHCT tổ chức các buổi làm 
việc giữa các nhóm nghiên cứu 
với Hội đồng kỹ thuật của các 
trường đối tác Nhật Bản gồm 
các trường đại học: Hokkaido, 
Kyushu, Kagoshima, Nagasaki, 
Osaka, Tokyo, Nông nghiệp và 
Công nghệ Tokyo, Hàng hải và 
Công nghệ Tokyo.

Tại các buổi làm việc, các 
nhóm nghiên cứu đã báo cáo 
tiến độ thực hiện các đề tài, tiếp 
nhận, giải trình cụ thể các góp 
ý của thành viên Hội đồng kỹ 
thuật Nhật Bản. Kết quả thảo 
luận của buổi làm việc với Hội 
đồng kỹ thuật Nhật Bản sẽ góp 
phần điều chỉnh và hoàn thiện 
các chương trình nghiên cứu 
để đạt được những kết quả 
quan trọng, đáp ứng các mục 
tiêu đề ra, góp phần giải quyết 
một số vấn đề do biến đổi khí 
hậu gây ra đối với ngành nông 
nghiệp và thủy sản, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, gia tăng giá trị nông 
nghiệp và thủy sản ở vùng 
ĐBSCL, đồng thời, tăng cường 
kết nối và khẳng định mối quan 
hệ tốt đẹp giữa Trường ĐHCT 
và các đối tác Nhật Bản.

Làm việc với Hội đồng Kỹ thuật Nhật Bản 
về các Đề tài nghiên cứu trong Dự án 

Hỗ trợ Kỹ thuật
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hoạt động tiếp xúc sinh viên là công tác 
thường niên của Trường ĐHCT nhằm lắng 
nghe những tâm tư, nguyện vọng của sinh 

viên, tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của 
sinh viên về hoạt động chung của Trường… Từ 
đó giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo Trường có định 
hướng chỉ đạo hiệu quả về công tác phát triển 
Trường trong thời gian tới.

 Ngày 8/10/2017, hơn 1.000 sinh viên là 
thành viên ban cán sự lớp, ban chấp hành 
Đoàn, Hội các cấp trong Trường và đoàn 
viên thanh niên là đại diện hơn 35.000 sinh 
viên chính quy của Trường đã có buổi gặp 
gỡ và tiếp xúc với các thành viên Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo, chuyên 
trách các đơn vị trong Trường ĐHCT.

Buổi gặp gỡ và tiếp xúc sinh viên được 
diễn ra trong không khí cởi mở và thân thiện, 

các em sinh viên đã tích cực và thẳng thắn trình 
bày ý kiến, đặt câu hỏi để được giải đáp vướng 
mắc cũng như đưa ra các đề xuất với mong muốn 
có điều kiện học tập tốt hơn. Trước đó, Đoàn 
Thanh niên đã tổ chức hoạt động tiếp thu ý kiến 
phản ánh, góp ý của sinh viên đối với các khoa, 
viện, trung tâm, bộ môn, phòng ban chức năng 

trong Trường. Lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp 
trả lời phản ánh, góp ý của sinh viên cấp đơn vị 
để đăng website và phục vụ cho buổi tiếp xúc giữa 
Hiệu trưởng và đại biểu sinh viên.  

Các câu hỏi của sinh viên chủ yếu xoay quanh 
những vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ học tập, 
nghiên cứu; điều chỉnh và bổ sung các học phần 

phù hợp trong chương trình đào tạo; những 
quy định về trang phục của sinh viên khi đến 
lớp học; dịch vụ gửi xe trong Nhà trường; 
vấn đề vệ sinh xây dựng trường lớp sạch 
đẹp và bảo vệ môi trường; tinh thần kỷ luật 
và ý thức tự quản của sinh viên… Lãnh đạo 
Nhà trường đã tiếp nhận và phản hồi trực 
tiếp một số ý kiến đóng góp của các em 
sinh viên. Những thông tin phản hồi của 
lãnh đạo Trường sẽ được công bố chính 

thức đến toàn thể sinh viên.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của sinh 
viên, Trường ĐHCT sẽ có những chấn chỉnh để 
khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm thực 
hiện hiệu quả công tác phục vụ, hỗ trợ sinh 
viên, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn 
Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng đại diện Ban Giám hiệu giải đáp các 
vấn đề sinh viên quan tâm.
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Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng, 
triển khai công tác quý IV năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/10/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng 
để sơ kết công tác 9 tháng và triển khai công tác quý IV năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng 
chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí bí thư đảng bộ, chi 
bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; thành viên các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các đồng chí là báo cáo viên và đại diện các tổ chức đoàn 
thể cấp trường.

Mở đầu Hội nghị, đ/c Trần thị Thanh Hiền, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình 
bày Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng 

qua và kế hoạch chương trình công tác quý IV 
năm 2017. Báo cáo đã nêu lên những kết quả 
đạt được trong thời gian qua về mặt lãnh đạo 
công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng 
và công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Kế hoạch công tác quý IV năm 2017 nhấn 
mạnh một số công tác trọng tâm như: triển khai 
thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 
Phó Hiệu trưởng và cán bộ quản lý các cấp trực 
thuộc trường, thành lập Hội đồng trường nhiệm 
kỳ 2017-2022; ban hành chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết “Về nâng cao năng 
lực ngoại ngữ sinh viên Trường ĐHCT”; tập 
trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đánh giá 

ngoài chất lượng Trường ĐHCT, kiểm định nội 
bộ chất lượng 6 chương trình đào tạo và kiểm 
định chất lượng quốc tế 2 chương trình đào tạo; 
phối hợp tổ chức Hội thảo toàn quốc về Công 
nghệ thông tin và truyền thông năm 2017 và Hội 
nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8; thực 
hiện tốt công tác quản lý dự án quốc tế, đặc biệt 
là Dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản,...

Tại cuộc họp, Đảng ủy Trường đã tiếp nhận 
và phản hồi ý kiến của các đại biểu từ các đơn vị 
nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động của của các đơn vị và hoạt 
động chung của Nhà trường, tạo sự đồng thuận 
cao nhất và sự phối hợp một cách nhịp nhàng, 
để mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trong năm 
2017. 

Đ/c Trần thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo sơ kết công tác 9 tháng qua và kế hoạch chương 
trình công tác quý IV năm 2017.
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Ngày 26/10/2017, Khoa Dự bị Dân tộc (DBDT)-Trường ĐHCT hân hoan tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm 
thành lập Khoa (26/10/2007-26/10/2017). Đến tham dự lễ, có đại diện lãnh đạo Trường Dự bị Đại học 
thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Trung ương, các trường trung học phổ thông trong vùng 
ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT, có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo, cán bộ, giáo 
viên, cựu học sinh và học sinh đang học tập tại Khoa DBDT.

Khoa DBDT- Trường ĐHCT 
được thành lập ngày 
26/10/2007, nhằm thực 

hiện chủ trương của Đảng và 
Nhà nước trong việc tạo nguồn 
nhân lực có trình độ cao, đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội cho các tỉnh miền núi, biên 
giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số; góp phần 
xóa đói giảm nghèo, phát triển 
bền vững cho các địa phương 
còn gặp nhiều khó khăn. Hiện 
nay, Khoa có 11 cán bộ cơ hữu, 
tất cả giảng viên đều có trình độ 
thạc sĩ và hằng năm có khoảng 
hơn 20 cán bộ từ các đơn vị khác 
trong trường tham gia giảng dạy 
hệ dự bị đại học.

Nhìn lại chặng đường 10 năm 

qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
Nhà trường, sự phối hợp, hỗ trợ 
của các đơn vị khác trong toàn 
trường, Khoa DBDT đã có quá 
trình xây dựng, trưởng thành về 
nhiều mặt. Một số kết quả tiêu 
biểu đạt được như: đào tạo gần 
3.000 học sinh hệ dự bị đại học 
(bao gồm hệ dự bị chính quy, hệ 
dự bị cử tuyển và hệ xét tuyển 
thẳng). 

Đặc biệt, từ năm học 2013-
2014 đến nay, thực hiện Nghị 
quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27 tháng 12 năm 2008 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-Trường ĐHCT đào 
tạo hệ xét tuyển thẳng và hiện 
tại có 148 học sinh hệ xét tuyển 
thẳng đang học tập tại trường. 
Bên cạnh được ôn tập, củng cố 
một cách có hệ thống kiến thức 
cơ bản của chương trình trung 
học phổ thông, các em còn được 
rèn luyện kỹ năng sống: như kỹ 
năng ứng xử văn hóa, kỹ năng 
hoạt động xã hội, kỹ năng làm 
việc theo nhóm,… thông qua các 
hoạt động do Đoàn Thanh niên 
tổ chức như: văn nghệ, thể dục 
thể thao, hội trại thanh niên, hội 
thi viết báo tường và các hoạt 
động tình nguyện khác để học 
sinh hoàn thiện bản thân.

Quá trình xây dựng và phát 
triển của Khoa DBDT trong 10 
năm qua là quá trình liên tục 
phát huy nội lực của các thế hệ 
cán bộ, giảng viên và học sinh. 
Những thành tích đạt được là 
hệ quả tất yếu của đường lối 
lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường 
ĐHCT, sự hợp tác và giúp đỡ 
của các đoàn thể, đơn vị trong 
toàn trường. Trong thời gian tới, 
Khoa DBDT tin tưởng sẽ tiếp tục 
nhận được sự chỉ đạo sáng suốt, 
sự động viên, khích lệ kịp thời 
của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, 
sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả 
của các đoàn thể, đơn vị trong 
trường trên chặng đường tiếp 
theo của Khoa.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Dự bị Dân Tộc 
(26/10/2007-26/10/2017) 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Chương trình Vui Tết Trung thu và trao học bổng 
Quỹ Tấm Lòng Vàng năm 2017

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trường 
và Phòng Công tác Chính trị, Công Đoàn 
Trường ĐHCT hân hoan tổ chức chương 

trình Vui Tết Trung thu và trao học bổng Quỹ 
tấm lòng vàng năm 2017 vào ngày 01/10, dành 
cho toàn thể con em công chức, viên chức, 

người lao động của Trường với mong muốn các 
em được tụ hội bên nhau, vui chơi trong cái Tết 
Trung thu thật đầm ấm, hưởng một mùa Trung 
thu trọn vẹn niềm vui tại Trường ĐHCT.

Tham gia chương trình Vui Tết Trung thu 
năm nay, các em đã hòa mình vào nhiều 
hoạt động lí thú, vui nhộn trong các trò 
chơi dân gian và hiện đại như: múa sạp, 
vượt chướng ngại vật, ném bóng vào rổ, 
chuyền chanh, đập bóng, tô màu,... Các 
em hầu như không đứng yên và ngừng hò 
reo khi xem màn biểu diễn múa lân, hoạt 
động không thể thiếu trong các chương 
trình Vui Tết Trung thu hàng năm. Có lẽ 
hoạt động vui nhất là rước đèn trung thu, 
những chiếc đèn ông sao lấp lánh đầy màu 
sắc trên tay các em được làm bởi chính 
các anh chị sinh viên đã thể hiện tình cảm 
thương yêu sâu sắc dành cho các em với 
mong muốn các em sẽ có thêm niềm vui 
cho đêm Trung thu tại Trường ĐHCT.

Các tiết mục được biểu diễn bởi chính con em công chức, viên chức, người lao động trong Trường.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường phát biểu chúc mừng các em nhân Tết Trung thu.
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Tết Trung thu là thời điểm để gia đình, Nhà 
trường và các em cùng nhìn lại thành quả học 
tập sau một năm miệt mài. Được đứng trên sân 
khấu nhận khen thưởng cho những nỗ lực và 
nghe được những lời chúc mừng của phụ huynh, 
thầy, cô và bạn bè là phần thưởng xứng đáng 
và đầy tự hào của 
các em. Nhằm ghi 
nhận và khích lệ 
tinh thần phấn đấu 
trong học tập và 
rèn luyện của các 
em, Công Đoàn 
Trường ĐHCT đã 
tiến hành khen 
thưởng cho 55 
học sinh là con em 
của viên chức và 
người lao động của Trường đã đạt thành tích 
học sinh giỏi tài năng và năng khiếu cấp quốc 
gia, cấp thành phố. Bên cạnh đó, 26 em trúng 
tuyển đại học đợt 1 năm 2017 cũng nhận được 
khen thưởng nhân dịp này. Nhằm giúp các 
em học sinh thêm động lực vượt qua những 
khó khăn, vươn lên trong học tập, Công Đoàn 
Trường ĐHCT đã trao học bổng tấm lòng vàng 
cho 54 em và trợ cấp khó khăn cho 12 em. 

Những thành tích đạt được 
trong năm học vừa qua rất 
đáng biểu dương, mong rằng 
năm học mới 2017-2018 các 
em sẽ cố gắng phấn đấu để 
đạt nhiều thành tích cao hơn 
nữa, xứng đáng với sự quan 
tâm, yêu thương của Nhà 
trường, quý phụ huynh và 
thầy, cô giáo.
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Với mong muốn tạo không khí 
vui tươi, ấm áp đón tết Trung 
thu cho các em nhỏ, đồng thời, 

tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên 
các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối 
Phòng ban tham gia hoạt động công 
tác xã hội, nâng cao ý thức hướng 
về cộng đồng, có cơ hội giao lưu và 
tìm hiểu thêm văn hoá, đời sống tại 
địa phương, Chi đoàn Phòng Tài vụ-
Phòng Quản trị thiết bị-Ban Quản lý 
công trình đã tổ chức buổi đi thăm và 
tặng quà Trung thu cho các em nhỏ 
có hoàn cảnh khó khăn tại vực Cái 
Chanh, ấp Khánh Hội A, xã Phú An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
vào ngày 03/10/2017. 

Hòa cùng niềm vui trung thu 
với các em có hoàn cảnh khó 
khăn tại Cái Chanh, Cần Thơ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Trong đêm Trung thu, Chi đoàn đã trao tặng 
250 phần quà cho các bé (trị giá 5.000.000 đồng). 
Với các em nhỏ không gì ý nghĩa hơn là tụ họp 
bên nhau vui chơi thỏa thích, xem các tiết mục 
văn nghệ, nhận được một chiếc đèn ông sao và 
thưởng thức hương vị ngọt ngào của những chiếc 
bánh đặc trưng trong mùa Trung thu. Đặc biệt, 
múa Lân là tiết mục được mong đợi của các em 
vì mỗi năm vào dịp Trung thu các em mới được 
xem trọn vẹn nhất. Sau khi nhúng nhảy, hò reo 
theo từng bước di chuyển của “con Lân” và “ông 
Địa” hòa trong tiếng trống múa Lân rộn ràng, các 
em đã hào hứng tham gia các trò chơi cá nhân và 
đồng đội thể hiện sự đoàn kết, kiên trì và quyết 
tâm vượt qua thử thách của trò chơi đặt ra.

Đối với đoàn viên thanh 
niên, được góp một phần công 
sức để mang lại niềm vui cho 
các em nhỏ là một niềm hạnh 
phúc lớn lao. Buổi gặp gỡ, tiếp 
xúc, vui chơi cùng các em nhỏ 

đã thể hiện sự quan tâm của 
đoàn viên đến cộng đồng, đặc 
biệt là các em nhỏ có hoàn 
cảnh khó khăn. Hy vọng những 
đóng góp về tinh thần và vật 
chất đã mang đến cho các em 

một cái Tết Trung thu trọn vẹn 
và ý nghĩa để các em có thêm 
động lực phấn đấu vươn lên 
trong học tập và cuộc sống. 
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Khu Hòa An - Trường ĐHCT chào năm học mới 
Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS Nguyễn Duy Cần phát biểu chào mừng 
tân sinh viên khóa 43.

Hòa trong không khí phấn khởi, vui 
tươi của những ngày đầu năm học 
mới, sáng ngày 22/10/2017, tại 

Khoa Phát triển Nông thôn-Khu Hòa An đã 
diễn ra hoạt động chào đón sinh viên khóa 
42 về học tập và đón tân sinh viên Khóa 43 
nhập trường với chủ đề “Hòa An chào bạn”. 
Đây là hoạt động truyền thống của thầy và 
trò Khoa Phát triển Nông thôn diễn ra vào 
đầu mỗi năm học mới. 

Hoạt động chào mừng năm học mới 
2017 - 2018 tại Khu Hòa An gồm các nội 
dung: Trao học bổng cho sinh viên; giới 
thiệu ngành nghề, điều kiện học tập và 
sinh hoạt ở khu Hòa An; giới thiệu cơ hội 
việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp 
và Lễ rước đuốc truyền thống. Tại buổi lễ 
chào đón sinh viên khóa 42 về học tập tại 
Khu Hòa An và tân sinh viên khóa 43 nhập 
trường, PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng 
khoa đến dự và phát biểu chào mừng các 
bạn sinh viên về học tại Khu Hòa An và 
chúc mừng các bạn tân sinh viên đã vượt 
qua kỳ tuyển sinh năm 2017 để bước chân 
vào ĐHCT.

Tiếp nối những thành công 
từ năm học trước, cùng với sự 
chuẩn bị chu đáo cho một năm 
học mới. Thầy và trò Khoa 
Phát triển Nông thôn luôn tràn 
đầy nhiệt huyết, quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ trong 
giảng dạy và học tập nhằm đạt 
kết quả thật tốt cho năm học 
mới 2017-2018. Tiếp theo sau 
phần phát biểu chào mừng 
của lãnh đạo Khoa, PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Đệ, Phó trưởng 
Khoa, Chủ tịch Hội 
đồng Học bổng của 
Khoa đã kêu gọi sự 
tham gia đóng góp 
học bổng để giúp 
các em sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên học tốt.

Lễ rước đuốc 
truyền thống được 
diễn ra vào lúc 18 
giờ cùng ngày tại 
Quảng trường Khoa 
Phát triển Nông thôn 

với sự tham gia của đông đảo 
sinh viên đang học tập tại khu 
Hòa An. Sau những lời chia 
sẻ, PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 
đã thắp lên ngọn lửa truyền 
thống và trao cho 11 bạn sinh 
viên đại diện 11 ngành/chuyên 
ngành đang được đào tạo tại 
khu Hòa An. Những ngọn lửa 
cháy lên tượng trưng cho sự 
nhiệt huyết, khí thế sục sôi 
khởi đầu cho một năm học 
mới. 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Đệ trao giấy khen của 
Hiệu trưởng cho sinh viên đạt thành tích xuất 
sắc, giỏi năm học 2016 - 2017.
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 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Kết quả của top 11 thí sinh xuất sắc nhất 
tham gia vòng thi hùng biện cá nhân bằng tiếng 
Anh, thí sinh Nguyễn Trần Phúc Duy và  thí sinh 
Nguyễn Văn Quận, Lớp Phiên dịch - Biên dịch 
tiếng Anh K40 đã lần lượt giành giải Nhất, Nhì 

của Cuộc thi. Điều này đồng nghĩa hai thí sinh 
Phúc Duy và Văn Quận sẽ đại diện cụm thi Cần 
Thơ tham dự Vòng Chung kết toàn quốc vào 
tháng 11/2017 sẽ diễn ra tại Trường ĐHCT.

Cuộc thi tiếng Anh Star Awards 
2017 do Đoàn Trường ĐHCT tổ 
chức cùng với sự đồng hành của 

Tập đoàn Wilmar CLV diễn ra sôi nổi từ 
ngày 18/9 đến 11/11/2017. Trải qua hơn 
02 tuần thi trực tuyến kịch tính với những 
kết quả sát sao, cụm thi Cần Thơ đã tìm 
được 100 gương mặt xuất sắc nhất của 
Vòng thi online với sự tham gia của hơn 
9.000 thí sinh, và gần 19.000 lượt thi từ 
ngày 18/9 đến 01/10/2017.

Vòng Hội trại và Chung kết 
Cuộc thi tiếng Anh Star Awards 2017
Cụm thi Cần Thơ

Ngày 07/10/2017, Vòng Hội trại và Chung kết của Cuộc thi, cụm thi Cần Thơ đã diễn ra tại 
Khoa Phát triển Nông thôn, Trường ĐHCT với nhiều hoạt động sôi nổi. Top 91 sinh viên xuất sắc 
nhất đã trải qua nhiều hoạt động tương tác thể hiện tinh thần đồng đội, kỹ năng làm việc nhóm 
và các phần thi kiến thức bằng tiếng Anh: thi trắc nghiệm loại trực tiếp và thi hùng biện cá nhân. 

Tự tin với phần thi hùng biện.
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Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập 
quốc tế cùng với sự 

tác động của nền kinh tế tri 
thức và sự bùng nổ của công 
nghệ thông tin và truyền 
thông. Tiếng Anh hiện nay 
được xem là ngôn ngữ toàn 
cầu và là một trong những 
công cụ làm việc, giao tiếp 
hữu hiệu cho sự hội nhập. 
Đặc biệt, tiếng Anh được 
xem là một trong những giải 
pháp then chốt để tìm kiếm 
cơ hội việc làm tốt hơn cho 
sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Từ những quan điểm đó, Ban 
Chủ nhiệm Khoa Phát triển 
Nông thôn, Trường ĐHCT đã 
chủ trương tổ chức các hoạt 
động nhằm tăng cường kỹ 
năng tiếng Anh cho sinh viên 
từ đầu năm học 2017-2018. 
Theo kế hoạch đó, sáng ngày 
08/10/2017 tại Khoa Phát 
triển Nông thôn đã diễn ra 
Chương trình Golden Hours 
nhằm nâng cao khả năng sử 
dụng ngôn ngữ chủ yếu là 
tiếng Anh dành cho sinh viên. 

Các bạn sinh viên đến tham dự chương trình được tham gia 
các game show, câu hỏi đố vui và những phương pháp rèn luyện 
tiếng Anh hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là môi trường chia sẻ 
kinh nghiệm học tập tiếng Anh từ những thầy, cô đã từng du học 
ở nước ngoài. Chương trình được Đoàn Khoa Phát triển Nông 
thôn tổ chức cho sinh viên định kỳ vào sáng thứ bảy (cách 2 tuần 
sẽ tổ chức chương trình 1 lần) gồm nhiều nội dung phong phú với 
sự hỗ trợ về nội dung và một phần kinh phí từ Trung tâm Đánh 
giá Năng lực Ngoại ngữ Trường ĐHCT. Chương trình tiếp theo 
sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21/10 tại Phòng 102/HA, Khu 
Hòa An.

GOLDEN HOURS
NƠI RÈN LUYỆN TIẾNG ANH CỦA 
SINH VIÊN Khoa Phát triển Nông thôn
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Chào đón tân sinh viên - Rạng ngời ánh lửa yêu thương
Phạm Hoàng Phúc, ngành Văn học, khóa 40

Chào đón tân sinh viên là hoạt động truyền 
thống của sinh viên Trường ĐHCT. Nhiều 
hoạt động, chương trình văn nghệ chào 

đón tân sinh viên đã diễn ra hàng năm trong 
không khí hân hoan của toàn Trường chào 
mừng năm học mới. 

Trước sự bỡ ngỡ của môi trường học tập mới, 
các hoạt động, chương trình văn nghệ chào đón 
tân sinh viên là dịp để các em sinh viên khóa 
mới tìm hiểu thêm về trường, khoa cũng như 
ngành học của bản thân. Bên cạnh đó, đây cũng 
là dịp để các em giao lưu, học hỏi, trao đổi các 
kỹ năng, phương pháp học tập với các bạn sinh 

viên cùng chuyên ngành, liên ngành, bộ môn, 
khoa, viện...

Ngoài ra, ở các đơn vị Chi hội Sinh viên, 
Liên Chi hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên 
Trường cũng tổ chức các chương trình chào 
đón tân sinh viên với nhiều hoạt động vui chơi, 
giải trí tiêu biểu là “Trò chơi lớn”. Qua các trò 
chơi trong chuỗi hoạt động nằm trong chương 
trình “Trò chơi lớn”; qua những lời động viên, 
quan tâm, chia sẻ giữa các anh, chị sinh viên 
cùng quê, các em tân sinh viên đã cảm nhận và 
hiểu nhiều hơn về tình đồng hương ấm áp. 

Tại Ký túc xá khu A và khu B, Chương trình 
Văn nghệ Chào đón Tân sinh viên cũng sôi nổi 
diễn ra với nhiều tiết mục, nhiều bài hát ngợi 
ca quê hương, đất nước, con người Việt Nam, 
trường lớp, tình thầy trò, tình yêu, tình bạn… thu 
hút khá nhiều sinh viên khóa mới đến tham dự.

Hoạt động chào đón tân sinh viên như một 
ngọn lửa ấm áp, chan chứa tình yêu thương 
giữa nhà trường với sinh viên, giữa sinh viên với 
sinh viên; giúp cho các bạn tân sinh viên nhanh 
chóng thích nghi với môi trường học tập mới, 
tự tin, vững vàng trước những khó khăn, thách 
thức trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Và thế hệ lại nối tiếp thế hệ, sinh viên khóa sau sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp 
trong hoạt động chào đón tân sinh viên và giữ mãi ngọn lửa truyền thống mang tên sinh viên ĐHCT.
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Ngày 22/10/2017, Bộ môn Giáo dục Tiểu học-Mầm non đã tổ chức Chung kết Hội thi Nghiệp vụ Sư 
phạm cho sinh viên Giáo dục Tiểu học với chủ đề “Trải nghiệm và sáng tạo”. Đây là hội thi thường niên 
nhằm giúp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ 
năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, qua đó khơi dậy tình yêu nghề nghiệp của các thế hệ sinh viên. Hội 
thi mang đến cho sinh viên những cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập, thực tập giảng dạy 
cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết với nhau giữa các sinh viên đã và đang 
học tập tại trường.

Trong hội thi năm nay, toàn bộ sinh viên đã 
được tham gia thi tài nhiều nội dung thi như: 
viết chữ đẹp, thiết kế đồ dùng dạy học, giới 

thiệu về ngành, tài năng. Ngoài ra, sinh viên các 
khóa còn tham gia phần thi kiến thức nghiệp vụ 
để thể hiện sự hiểu biết về ngành nghề và các 
vấn đề có liên quan đến công việc giảng dạy sau 
này như tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 
điều lệ trường tiểu học, luật giáo dục, các thông tư 
đánh giá xếp loại học tập của học sinh và các văn 
bản pháp quy ngành và khả năng ngoại ngữ... Hội 
thi thu hút đông đảo cựu sinh viên các khóa hiện 
đang giảng dạy ở các trường tiểu học của thành 
phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận về tham dự. 

Cũng trong đêm chung kết hội thi, Ban đại diện 
Hội cựu sinh viên tiểu học từ khóa đầu tiên 29 đến 
khóa 39 mới tốt nghiệp đã được thành lập và ra 
mắt. Phát biểu tại hội thi, cựu sinh viên Hà Hữu 
Nghị đã bày tỏ mong muốn hội thi tiếp tục được 
duy trì để tạo sân chơi học thuật lành mạnh cho 
sinh viên của ngành, tạo sự đoàn kết gắn bó hơn 
nữa giữa các thế hệ sinh viên. 

Đến tham dự đêm Chung kết, PGS.TS. Nguyễn 
Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm đã phát biểu chỉ 

đạo và đánh giá cao hiệu quả trong rèn luyện kỹ 
năng nghiệp vụ của các phần thi mà hội thi mang 
đến cho toàn thể sinh viên. Bên cạnh những thành 
tích về học tập, nghiên cứu khoa học mà sinh 
viên và cán bộ của Bộ môn đã đạt được thì hoạt 
động hợp tác quốc tế của Bộ môn thông qua nhiều 
chương trình giao lưu, học tập ngắn hạn, báo cáo 
tại các hội thảo quốc tế cũng rất nổi bật. Tuy mới 
tách ra và hoạt động độc lập chưa đầy hai năm, 
nhưng nhờ có định hướng phát triển rõ ràng cụ thể 
và đặc biệt là sự đồng thuận của tập thể cán bộ 
và sinh viên, các hoạt động được tổ chức đã thật 
sự mang đến hiệu quả tích cực trong xây dựng và 
phát triển Bộ môn, góp phần xây dựng hình ảnh và 
tạo dựng thương hiệu Trường ĐHCT nói chung và 
Khoa Sư phạm nói riêng. 

Trong định hướng phát triển chuyên môn 
nghiệp vụ cho sinh viên, Ban tổ chức hội thi mong 
muốn sẽ tổ chức được hoạt động giao lưu học 
thuật, trao đổi nghiệp vụ với các trường bạn trong 
nước và quốc tế. Hội thi năm nay khép lại trong sự 
vui mừng, hào hứng lẫn tiếc nuối của tập thể sinh 
viên, hứa hẹn năm sau với nhiều nội dung hấp dẫn 
và đa dạng hơn.  

Bộ môn Giáo dục Tiểu học-Mầm non 
tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm 
lần thứ 8

Khoa Sư phạm

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh viên - 
Tiếp bước tiền nhân giữ gìn bản sắc văn hóa

Phạm Hoàng Phúc, ngành Văn học, khóa 40

Khi những ánh đèn đã giăng đầy khắp các con đường, ngõ phố cũng là lúc những lời ca, tiếng nhạc 
cùng tiếng gõ song lang nhịp nhàng vang lên giữa khuôn viên khu II, Trường ĐHCT. Câu lạc bộ Đờn 
ca tài tử sinh viên trực thuộc Trường ĐHCT là nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đàn và hát, là sân 

chơi lành mạnh dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê, yêu thích Đờn ca tài tử, Vọng cổ, Cải lương 
góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của vùng đất Nam Bộ nói riêng 
và cả nước nói chung.

“Chiều buồn ngắm cảnh hoàng hôn
Buông câu vọng cổ nhớ về phương xa.

Sinh viên tài tử xa nhà
Dạo lên bản nhạc đậm đà tình quê.”

(Thanh Lê - Thành viên Câu lạc bộ) 

Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của nhà trường đặc biệt là 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, sau hơn 
hai năm thành lập và phát triển, đến nay Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 
sinh viên đã có gần 30 thành viên, chủ yếu là sinh viên năm nhất, 
năm hai… có những bạn đã tốt nghiệp ra trường và đang làm việc 
tại thành phố Cần Thơ.

Không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đàn và hát Câu 
lạc bộ còn là nơi chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập giữa các 

bạn là thành viên đang học cùng chuyên ngành; giữa các bạn đang cùng học một số học phần cơ sở, đại 
cương, giáo dục thể chất…

Vào các dịp nghỉ giữa kỳ hoặc trước khi nghỉ hè, Câu lạc bộ thường tổ chức các hoạt động dã ngoại, 
tham quan một số di tích lịch sử nổi tiếng ở các tỉnh thành trong khu vực. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng 
được mời tham gia giao lưu Đờn ca tài tử ở một số quận, huyện trực thuộc thành phố Cần Thơ.

Tôi nhớ như in cái tiếng song lang của những ngày tháng mười, hai năm về trước. Ngày mà tôi bắt đầu 
tham gia Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh viên và bắt đầu tìm hiểu về loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng 
của vùng đất Nam Bộ. Từ một người không biết gì về Đờn ca tài tử, không biết ca, cũng không biết nhịp 
nhưng bằng sự cố gắng của bản thân và sự nhiệt tình chỉ dạy của các anh chị trong Câu lạc bộ, tôi đã biết 
nhịp và có thể hát thể loại này. Bên cạnh đó, tôi còn được học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu trong học tập 
cũng như trong cuộc sống từ các anh chị và các bạn vào những lần sinh hoạt của Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử sinh viên sinh hoạt từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút ở khuôn viên Nhà Điều hành 
và Hội trường Rùa vào các buổi tối thứ ba, thứ năm trong tuần. Nếu các bạn có niềm đam mê với loại hình 
nghệ thuật dân gian này thì hãy đến với Câu lạc bộ để cùng thưởng thức các bài bản tài tử, câu ca vọng 
cổ, cùng giữ gìn nét đẹp truyền thống trong sinh viên ĐHCT, giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể đã được 
UNESCO công nhận “Đờn Ca Tài Tử - Bảo vật Đất Phương Nam”.

Một số thành viên của Câu lạc bộ giao lưu Đờn ca 
tài tử nhân dịp “Ngày hội du lịch Văn hóa Chợ nổi 
Cái Răng”.
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