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TIN NỔI BẬT

v

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Sáng ngày 20/11/2014, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức họp mặt Kỷ 
niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 tại Hội trường Lớn. Dự buổi họp mặt có 
Đảng ủy-Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo, 
giảng viên, viên chức các đơn vị và sinh viên 
của Trường.

Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi 
họp mặt tại Hội trường Lớn, tập thể Trường 
ĐHCT có dịp cùng nhau ôn lại truyền thống tôn 

sư trọng đạo của dân tộc, về tinh thần lao 
động miệt mài, tận tụy của những người 
làm công tác giáo dục để đóng góp cho sự 
nghiệp trồng người, ươm mầm những tài 
năng tương lai của đất nước. Đây cũng là 
dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm 
tri ân sâu sắc đến quý thầy cô đã tận tụy, 
không ngại khó dìu dắt mình trên con đường 
chinh phục ước mơ.

Thật hạnh phúc và ấm lòng đối với những 
người “đưa đò” lèo lái con thuyền tri thức khi 
đón nhận những lời chúc mừng của toàn xã 
hội và những lời tri ân của bao thế hệ học 
trò. Những bông hoa tươi thắm kính tặng 

thầy cô và những lời cảm ơn từ tận đáy lòng đã 
gieo vào lòng những người thầy bao niềm xúc 
cảm. Hơn hết là sự nỗ lực, ra sức học tập của 
các em sinh viên với kết quả học tốt là món quà 
quý nhất đối với đội ngũ nhà giáo, công chức, 
viên chức Trường ĐHCT. 

Năm tháng trôi đi, những thế hệ thầy cô giáo, 
viên chức, người lao động của Trường ĐHCT 
vẫn luôn tiếp tục vững tay chèo đưa nhà trường 
từng bước phát triển, tiếp nối sự nghiệp “trồng 

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
mừng họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

09 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vì đã có cống hiến cho sự nghiệp giáo dục 
của dân tộc.
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người”, góp phần bồi dưỡng những thế hệ trẻ 
của đất nước, không ngừng nỗ lực phục vụ sự 
nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát 
triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 
cả nước. 

Hằng năm, Trường ĐHCT vinh dự có nhiều 
nhà giáo, công chức, viên chức được lãnh đạo 
cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Nhân dịp 
kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, 
Trường ĐHCT có 09 nhà giáo được Chủ tịch 
nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vì 
đã có cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của 
dân tộc; 14 tập thể được Bộ Trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận danh hiệu 
Tập thể lao động xuất sắc và 13 
cá nhân được công nhận chiến 
sĩ thi đua cấp Bộ vì đã hoàn 
thành nhiệm vụ năm học 2013-
2014; 02 tập thể và 38 cá nhân 
được tặng Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT vì đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học 2013-2014; 19 cá nhân 
được Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 
vì đã có công đóng góp cho sự 
nghiệp giáo dục-đào tạo của 

đất nước.

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp 
của giảng viên, công chức, viên 
chức cho sự phát triển của Trường, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã ký 
Quyết định tôn vinh 33 giảng viên, 
viên chức và người lao động có 
nhiều đóng góp cho sự phát triển 
nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Công đoàn 
Trường ĐHCT đã xét tôn vinh 33 
thầy cô giáo, viên chức quản lý của 
Trường đã tích cực hưởng ứng 
cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo, 
cán bộ quản lý là một tấm gương 
đạo đức tự học và sáng tạo”.

Cũng nhân dịp này, từ ngày 17-20/11/2014, 
Trường ĐHCT đã nhận được sự quan tâm, 
thăm hỏi, động viên ân cần từ các cơ quan, ban 
ngành trung ương và địa phương, các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp như: Ban Chỉ đạo Tây 
Nam Bộ, Bộ Tư lênh Quân khu 9, Cục Chính 
trị Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành 
phố Cần Thơ, Công an Thành phố Cần Thơ, 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ... Đặc biệt, 
Trường ĐHCT vinh dự nhận được lẵng hoa 
chúc mừng của Đ/c Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương. Đây là niềm khích lệ, 
động viên to lớn tiếp thêm động lực cho Trường 
tiếp tục nỗ lực phát triển.

Đ/c Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ đến thăm, động viên và chúc Trường ĐHCT nhân kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn công tác Bộ Tư lênh Quân khu 9 và Cục Chính trị Quân khu 9 đến chúc 
mừng Trường nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ NĂM 2014 (ĐỢT 2)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/11/2014, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ Trao bằng 
Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2, năm 2014 cho 03 tân Tiến sĩ và 609 tân Thạc sĩ. Tham dự Lễ có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị; các thầy cô giảng 
dạy và thân nhân của các nghiên cứu sinh (NCS) và học viên (HV).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ: “Nhiệm vụ đào tạo sau đại 
học luôn được Trường ĐHCT đặc biệt 

quan tâm và được xem là nhiệm vụ trọng tâm 
trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao trình độ 
cho đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ giảng 
viên tại các trường đại học, cao đẳng nói riêng 
thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Vì 
vậy, nhà trường đã không ngừng đầu tư và mở 
rộng công tác đào tạo sau đại học; phối hợp 
với nhiều trường đại học khác như: Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học 
Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh... để mở đào tạo những ngành mà 
trường chưa đủ điều kiện mở. 

Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường là 33 
ngành bậc Thạc sĩ và 13 chuyên ngành bậc 
Tiến sĩ với hơn 4.000 HV cao học và 289 NCS. 
Đây sẽ là nguồn nhân lực có trình độ cao góp 
phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước 
nói chung.

Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng nồng ấm 
cho 03 tân Tiến sĩ và 609 tân Thạc sĩ, qua đó hy 
vọng rằng: “Với khối lượng kiến thức được trang 
bị, cùng với sức trẻ, năng động và sáng tạo, các 
bạn tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ sẽ mang lại lợi ích 
lớn cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Đại diện cho các Tiến sĩ và Thạc sĩ lãnh bằng 
trong buổi lễ, ThS. Phan Thị Hoàng đã gửi lời 
cảm ơn chân thành đến thầy cô hướng dẫn và 
nhà trường. Bên cạnh đó, ThS. Phan Thị Hoàng 
cũng bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu trên những 
chặng đường tiếp theo bằng cách vận dụng 
những kiến thức đã học vào công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ cũng như dựa vào kiến thức 
nền tảng khoa học này tiếp tục tìm tòi, sáng tạo 
và tự học để có thể đáp ứng, thích nghi và phát 
triển hơn nữa với nhu cầu ngày càng cao của 
xã hội hiện đại.

Toàn cảnh Lễ trao bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2014.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2014
 “THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Trong 02 ngày 28-29/11/2014, với sự phối 
hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thành 
phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) đã đăng cai tổ chức Hội nghị Ứng 
dụng GIS toàn quốc lần thứ 6 năm 2014 với chủ 
đề “Thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Phong 
Quang, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban 
Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Thanh Hải, 
Ủy viên Chuyên trách, Chánh văn phòng Ban 
Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Đào Anh Dũng, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ; 
đại biểu đại diện lãnh đạo các sở ban ngành ở 
Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện lãnh đạo 
các tổ chức, viện, trường, doanh nghiệp trong 
cả nước. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm tham 
dự của đông đảo các nhà khoa học đến từ các 
viện, trường và các địa phương trên cả nước; 
các nhà khoa học từ các viện, trường quốc tế 
thuộc các nước Thái Lan, Malaysia, Philippines.

Với hơn 90 bài báo tham luận chuyên ngành, 
Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo, nhà khoa 
học, các tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước 
cùng trao đổi, chia sẻ những 
kết quả nghiên cứu ứng 
dụng Hệ thống thông tin địa 
lý (GIS), viễn thám trong 
các lĩnh vực: nghiên cứu 
biến đổi khí hậu và quản lý 
tài nguyên; phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững; 
phát triển đô thị công nghiệp; 
ứng dụng GIS, viễn thám 
trong quản lý môi trường; 
ứng dụng công nghệ và viễn 
thám, công nghệ mới về 
GIS trong đo đạc, đánh giá 

chất lượng nước; ứng dụng GIS phục vụ lập kế 
hoạch ứng phó với rủi ro lũ lụt, hạn hán ở các 
dòng sông lớn; ứng dụng trong quản lý, sử dụng 
đất; quản lý định vị tàu ven bờ, quản lý dữ liệu 
chăn nuôi-thú y,... Qua đó, Hội nghị cũng góp 
phần nâng cao năng lực ứng dụng GIS trong 
nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và 
giảng dạy, đào tạo ngành GIS tại Việt Nam, tạo 
cơ hội thiết lập mạng lưới kết nối và mở rộng 
hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng 
dụng GIS và lĩnh vực có liên quan giữa các viện, 
trường, doanh nghiệp. Dựa trên những thành 
tựu, kết quả nghiên cứu được chia sẻ, các đại 
biểu cùng tiến hành thảo luận kế hoạch tổ chức 
Hội nghị GIS toàn quốc 2015.

Góp phần tạo nên thành công cho Hội nghị 
Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 là sự quan tâm 
tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp gồm: Công 
ty TNHH Thương mại & dịch vụ Long Vũ, Công 
ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hưng Phát, 
Công ty TNHH Việt Nam-Đan Mạch VIDAGIS và 
Công ty Cổ phần thiết bị Thắng Lợi.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP 2014 
“HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Ngày 21/11/2014, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức 
Hội nghị Khoa học-Công nghệ (KH-CN) Nông nghiệp 2014 “Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ 
cao và xây dựng nông thôn mới" (CAAB 2014).

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị vinh dự đón tiếp các đại biểu là 
đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách 
các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL); đại diện các tổ chức 
hiệp hội; đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học từ 
các viện, trường đại học và doanh nghiệp trong 
cả nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố, chia sẻ 
các kết quả nghiên cứu khoa học từ các viện, 
trường, cơ quan ban ngành địa phương về ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, 
nhằm gia tăng chất lượng nông sản, nâng cao 
giá trị chuỗi sản xuất cung ứng, gia tăng hiệu 
quả kinh tế nông nghiệp, góp phần cải thiện 
chất lượng sống vùng nông thôn, đảm bảo an 
ninh lương thực trong nước và thế gới. Qua đó, 
các đại biểu cũng tiến hành thảo luận nhằm đề 
xuất ý kiến, những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, 
góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông 

nghiệp gắn với chương 
trình xây dựng nông 
thôn mới của Chính phủ 
và các bộ, ngành trung 
ương. Hội nghị cũng tạo 
diễn đàn gặp gỡ, xúc 
tiến các chương trình 
hợp tác phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao 
và xây dựng nông thôn 
mới giữa các cơ quan, 
ban ngành, các tổ chức 
viện, trường, doanh 
nghiệp và các nhà khoa 
học liên quan.

Chia sẻ tại Hội nghị có trên 100 bài báo khoa 
học được tuyển chọn, thẩm định, biên tập, xuất 
bản trên Tạp chí Khoa học của Trường với nội 
dung về: Xây dựng nông thôn mới và vai trò của 
KH-CN; Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ 
thực phẩm, quản lý chuỗi giá trị; Khoa học chăn 
nuôi-thú y; Bảo vệ Thực vật-Sinh lý sinh hóa; 
Khoa học đất, môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên; Khoa học Cây trồng-Di truyền giống.

Hội nghị vinh dự nhận được sự quan tâm tài 
trợ của các đơn vị doanh nghiệp, góp phần vào 
sự thành công của Hội nghị như: Công ty Cổ 
phần Sản xuất Kinh doanh Vật tư và Thuốc thú y 
VEMEDIM Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón 
Bình Điền, Công ty VFC, Công ty GreenFeed, 
Công ty Syngenta, Công ty De hues, Ngân hàng 
Kiên Long, Công ty Cổ phần Thuốc khử trùng 
Việt Nam, Công ty TNHH Mappacific,... 

Toàn cảnh Hội nghị CAAB 2014 tại Hội trường Lớn.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “ĐI TÌM THÀNH CÔNG CHO 
THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM ƯƠM TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 14/11/2014, tại Hội trường Trung tâm Học liệu, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ-
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ 
doanh nghiệp (BSA) tổ chức Hội thảo “Đi tìm thành công cho thương mại hóa sản phẩm ươm tạo 
khoa học công nghệ”. Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh, thành; đại diện 
các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trực thuộc các địa phương, viện, trường; đại diện 
các doanh nghiệp, các viện, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Tại Hội thảo, đại biểu các tổ chức ươm 
tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ 
(KHCN) đã cùng chia sẻ về cách thức tổ 

chức, kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ các doanh 
nghiệp KHCN, kinh nghiệm vận hành và hỗ trợ 
thương mại hóa các sản phẩm KHCN; về vai trò 
của KHCN hướng đến sự phát triển bền vững 
của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời 
kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ của KHCN. 
Theo đó, các vườn ươm, các trung tâm ươm 
tạo doanh nghiệp KHCN sẽ cùng phối hợp, liên 
kết chặt chẽ với nhau, gắn kết tạo thành mạng 
lưới các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp KHCN, 
tập hợp các nguồn lực cần thiết để cùng hỗ trợ 
tốt nhất cho các doanh nghiệp KHCN phát triển. 
Thông qua quá trình hoạt động, các tổ chức ươm 
tạo doanh nghiệp công nghệ cũng thực hiện liên 

kết, phối hợp với các tổ chức tài 
chính, tổ chức KHCN, hiệp hội, 
góp phần gia tăng nguồn lực cho 
đội hình doanh nghiệp Việt Nam.

Với phương châm hoạt động 
phi lợi nhuận, kết nối hoạt động 
cả khu vực công-tư, các tổ chức 
ươm tạo doanh nghiệp sẽ nỗ lực 
cao nhất để khuyến khích, hỗ 
trợ quá trình thành lập, giai đoạn 
đầu hoạt động của doanh nghiệp 
công nghệ thông qua việc chia sẻ 
hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ 
về KHCN, quản trị doanh nghiệp 
đáp ứng yêu cầu hội nhập: hỗ 
trợ các doanh nghiệp tổ chức 

thực hiện ý tưởng KHCN, cung cấp các dịch vụ 
chuyên môn, kỹ thuật, phòng thí nghiệm, sản 
xuất thử,... giúp ươm tạo thành công doanh 
nghiệp KHCN để các doanh nghiệp này có thể 
hoạt động một cách độc lập sau giai đoạn ươm 
tạo.

Hội thảo cũng là dịp để cùng gặp gỡ, trao đổi 
trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp, trên cơ 
sở đó tiếp thu ý kiến từ phía doanh nghiệp về 
hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
KHCN, qua đó tìm ra giải pháp tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhằm tăng 
cường hơn nữa mối liên kết “ba nhà” nhà khoa 
học-nhà doanh nghiệp-nhà quản lý trong việc 
hợp tác, phối hợp phát triển sản xuất, kinh doanh 
dựa trên ứng dụng những thành tựu KHCN. 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc 
hội thảo “Đi tìm thành công cho thương mại hóa sản phẩm ươm tạo khoa 
học công nghệ”.
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ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM 
ĐẾN THĂM TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 25/11/2014, Ngài Jun Dae Joo, Đại sứ Đặc 
mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và 
phái đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Nồng nhiệt tiếp Đại 
sứ và phái đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ 
chuyên trách các đơn vị.

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng đã gửi lời chào mừng nồng 
nhiệt của nhà trường đến Ngài Đại sứ, 

qua đó chia sẻ tổng quan về hoạt động và chiến 
lược phát triển của Trường trong thời gian qua. 
Với thế mạnh hợp tác quốc tế, Trường ĐHCT 
đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác tốt đẹp, 
hiệu quả với các viện, trường đại học Hàn Quốc 
trong đào tạo, nghiên cứu, đặc biệt là triển khai 
hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục cho học 
sinh, sinh viên giữa các trường, nhằm tăng 
cường hiểu biết lẫn nhau cho thế hệ trẻ hai 
nước Việt-Hàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường đã gửi lời 

cảm ơn trân trọng đến sự quan tâm, hỗ trợ của 
Chính phủ Hàn Quốc, các cơ quan Đại sứ, Lãnh 
sự và các cơ quan hữu quan cho các hoạt động 
hợp tác đào tạo giao lưu văn hóa, nghiên cứu 
giữa Trường ĐHCT với các viện, trường Hàn 
Quốc và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ và hỗ trợ này trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, Đại 
sứ Jun Dae Joo đã 
chia sẻ một số thông 
tin về hoạt động hợp 
tác và những thành 
tựu quan trọng đạt 
được giữa hai Chính 
phủ Việt Nam-Hàn 
Quốc về phát triển 
kinh tế, xã hội, giao 
lưu văn hóa,... Trong 
đó, nhiều chương trình 
hợp tác quan trọng đã 
được thảo luận thông 
qua những chuyến 
thăm và tọa đàm giữa 
lãnh đạo cấp cao của 
hai nước. Đại sứ đã 

bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả hợp 
tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Cần Thơ và 
các viện, trường Hàn Quốc, đồng thời thể hiện 
sự tin tưởng rằng Trường ĐHCT sẽ đóng vai 
trò tích cực thúc đẩy sự phát triển của vùng 
ĐBSCL và Thành phố Cần Thơ nói riêng, đặc 
biệt là phát huy vai trò đóng góp tích cực vào 
kế hoạch vận hành cụ thể của Vườn ươm công 
nghệ Hàn Quốc tại Việt Nam, tích cực đóng góp 
vào quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Hàn. Đại sứ 
bày tỏ mong muốn Cơ quan Đại sứ Hàn Quốc 
và các cơ quan hữu quan sẽ cùng thảo luận với 
Trường ĐHCT để xem xét các chương trình hợp 
tác cụ thể góp phần tăng cường mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (trái) và Ngài Jan Dea Joo (phải) trao tặng quà lưu niệm.
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC SOON CHUN HYANG VÀ 
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ HÀN QUỐC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/10/2014, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã tổ chức Lễ Ký kết thỏa 

thuận hợp tác với Đại học Soon 
Chun Hyang và Hiệp hội Công 
nghiệp Màn hình điện tử Hàn 
Quốc.

Lễ ký kết được diễn ra dưới 
sự chứng kiến của Ông Trương 
Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, Hiệp hội của 
Thành phố Cần Thơ; các thành 
viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo 
và chuyên trách các đơn vị của 
Trường ĐHCT, Đại học Soon Chun Hyang và 
Hiệp hội Công nghiệp Màn hình điện tử Hàn 
Quốc.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; TS. Kyoil Suh, Hiệu 
trưởng Đại học Soon Chun Hyang; ông Kim 
Kyong Soo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp 
Màn hình điện tử Hàn Quốc đã đại diện ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác (MoU), đánh dấu bước 
ngoặt quan trọng làm cơ sở xúc tiến hoạt động 
hợp tác giữa các bên trong thời gian tới về đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ. 

Trong đó, Trường ĐHCT và Đại học Soon 
Chun Hyang sẽ xây dựng chương trình hợp 
tác toàn diện, đặc biệt là nỗ lực phát triển các 
chương trình mục tiêu về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, góp phần vào sự phát triển của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói 
chung, của Thành phố Cần Thơ nói riêng. Nhân 
dịp ký kết hợp tác này, Văn phòng Viện Phát 
triển ĐBSCL-Đại học Soon Chun Hyang được 

khánh thành, đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển 
ĐBSCL-Trường ĐHCT. Văn phòng sẽ là nơi gặp 
gỡ, trao đổi hợp tác, giao lưu giữa cán bộ, giảng 
viên, sinh viên của hai trường trong thời gian 
tới.

Trong mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội Công 
nghiệp Màn hình điện tử Hàn Quốc, Trường 
ĐHCT là đầu mối phối hợp đào tạo nhân lực lĩnh 
vực công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời hỗ 
trợ Hiệp hội chuyển giao những thành tựu khoa 
học kỹ thuật về CNTT cho vùng ĐBSCL, góp 
phần đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ 
công nghiệp cho vùng. Hiệp hội Công nghiệp 
Màn hình điện tử Hàn Quốc cũng cam kết tạo 
điều kiện thuận lợi để giảng viên, viên chức và 
sinh viên Trường ĐHCT được tham quan, thực 
tập thực tế trong lĩnh vực CNTT.

Tại buổi ký kết, các bên đã bày tỏ tình hữu 
nghị và thiện chí hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng 
phát triển, nhằm góp phần vào sự phát triển bền 
vững vùng ĐBSCL, tăng cường sự hiểu biết lẫn 
nhau và tình hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và 
Hàn Quốc.

Khánh thành Văn phòng Viện Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long-ĐH 
Soon Chun Hyang đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu 
Long-Trường ĐHCT.
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KÝ KẾT THỎA ƯỚC HỢP TÁC VỚI 
HUYỆN TRÀ ÔN GIAI ĐOẠN 2014-2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 14/11/2014, Lễ Ký kết Thỏa ước 
hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) và huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) 

giai đoạn 2014-2016 đã long trọng diễn ra tại 
Hội trường Ban Giám hiệu-Trường ĐHCT. Tại 
buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT và ông Nguyễn Thanh Triều, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn đã đại diện 
ký Thỏa ước hợp tác giữa hai đơn vị.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết, hỗ 
trợ, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội các 
địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL), Trường ĐHCT đã không ngừng phối 
hợp với các địa phương trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp 
ứng nhu cầu phát triển tổng thể của vùng. Phát 
huy những thành tựu, kinh nghiệm hợp tác hiệu 
quả với các địa phương ĐBSCL trong thời gian 
qua, Trường ĐHCT đã phối hợp cùng huyện Trà 
Ôn để thảo luận, đi đến thống nhất ký kết các 
chương trình hợp tác theo yêu cầu phát triển 
của huyện, phù hợp với chiến lược xây dựng, 
phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời 

gian tới.

Theo Thỏa ước hợp tác này, Trường ĐHCT 
và huyện Trà Ôn sẽ tiến hành hợp tác về nghiên 
cứu khoa học, phát triển văn hóa, kinh tế và đào 
tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội 
của huyện. Trong đó, Trường sẽ phối hợp đào 
tạo nhân lực quản lý Hợp tác xã và Tổ hợp tác 
sản xuất để nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động sản xuất; đào tạo nghề nông thôn 
(mô hình lúa-cá, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, 
sơ chế nông sản,...); đào tạo khởi nghiệp, vận 
hành doanh nghiệp và kết nối thị trường cho 
sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và các ngành 
nghề khác. Đồng thời, Trường cũng nỗ lực đẩy 
mạnh chuyển giao các thành tựu nghiên cứu đã 
có phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của địa 
phương; tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
phát triển các mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn 
nuôi có hiệu quả kinh tế cao,... Trường sẽ phối 
hợp cùng huyện Trà Ôn tiến hành thực hiện các 
đề án phát triển văn hóa, du lịch địa phương 
thông qua các sự kiện lịch sử, di tích lịch sử, các 
ngành nghề dịch vụ và du lịch sinh thái,... 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT (trái) và ông Nguyễn Thanh Triều, Chủ tịch UBND huyện Trà 
Ôn (phải) đã đại diện ký Thỏa ước hợp tác giữa hai đơn vị.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC 
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG KHU HÒA AN VỚI 

CÔNG AN TỈNH HẬU GIANG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/11/2014, Lễ Ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong 
Khu Hòa An giữa Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Công an tỉnh Hậu Giang đã long trọng diễn 
ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Khu Hòa An- Trường ĐHCT.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT và Đại tá Lê 
Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh 

Hậu Giang ký kết Quy chế phối hợp về công 
tác đảm bảo ANTT trong Khu Hòa An dưới sự 
chứng kiến của đại diện lãnh đạo, cán bộ, viên 
chức các khoa, phòng ban chức năng của hai 
đơn vị.

Tọa lạc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Khu Hòa 
An có vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện 
vai trò và nhiệm vụ của Trường ĐHCT trong đào 
tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ theo nhu cầu phát triển của các 
địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. 
Do đó, Khu Hòa An được nhà trường quan tâm 
quy hoạch, đầu tư phát triển như một trung tâm 
văn hóa, khoa học và công nghệ của vùng, là nơi 

triển khai các hoạt động thực 
nghiệm, trình diễn các thành 
tựu nghiên cứu khoa học; tập 
huấn và chuyển giao công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
vùng trong xu thế hội nhập; 
là nơi hội tụ, gặp gỡ giữa các 
nhà khoa học, nhà nghiên cứu 
trong và ngoài nước để tiến 
hành các nghiên cứu, chuyển 
giao quan trọng phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội 
của vùng. Khu Hòa An còn là 
nơi bảo tồn những giá trị văn 
hóa, truyền thống của vùng 
ĐBSCL, về nền văn hóa lúa 

nước và là khu bảo tồn đa dạng sinh học nhiệt 
đới của vùng đồng bằng Nam Bộ.

Với vai trò và nhiệm vụ quan trọng này, việc 
duy trì đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu Hòa An 
là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an 
toàn cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ diễn ra tại đây. 
Tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự 
hỗ trợ của lãnh đạo địa phương tỉnh Hậu Giang, 
Trường ĐHCT vinh dự được sự hỗ trợ, phối hợp 
từ phía Công an tỉnh Hậu Giang để triển khai 
các hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự 
tại Khu Hòa An, giúp giảng viên-công chức viên 
chức và sinh viên Trường cũng như các nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 
được an tâm học tập và công tác, tiếp tục đưa 
Khu Hòa An phát triển mạnh trong thời gian tới.

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang (trái) và PGS.TS. 
Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT (phải) ký kết Quy chế phối 
hợp về công tác đảm bảo ANTT trong Khu Hòa An.
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HỘI THI “TIẾNG HÁT ĐẠI HỌC CẦN THƠ” 
LẦN THỨ XXII

Phòng Công tác Chính trị

Hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ lần thứ 
XXII diễn ra từ 06-16/11/2014 tại Hội 
trường Lớn nhằm chào mừng Kỷ niệm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phát huy phong 
trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh 
thần trong công chức, viên chức (CCVC) và sinh 
viên, tạo môi trường văn hóa văn minh trong 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và tuyển chọn 
CCVC, sinh viên có năng khiếu hát, múa tham 
gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật của 
Trường.

 Đây là Hội thi truyền thống được tổ chức vào 
tháng 11 hằng năm. Hội thi được Nhà trường tổ 
chức lần đầu tiên năm 1992, đến nay đã qua 22 
lần thi diễn. Quy mô hội thi tăng dần, từ những 
năm đầu chỉ có thể loại thi hát quốc ca và đơn 
ca, có khoảng hơn 10 tập thể dự thi với vài trăm 
lượt thí sinh, đến nay hội thi đã tăng thêm về số 
lượng và thể loại gồm: Thi hát tập thể Quốc ca; 
Thi hát Tốp ca; Múa hiện đại (nhóm nhảy), Múa 
dân gian; Thi hát đơn ca (Tân nhạc và Cổ nhạc). 
Hội thi đã thu hút hàng trăm tập thể, nhóm và cá 
nhân dự thi với tổng số lượt thí sinh dự thi lên 
khoảng 7.000 người/đợt thi.

Theo nhận xét 
của Ban Giám 
khảo, Hội thi năm 
nay có nhiều nhóm, 
tập thể và cá nhân 
tự đầu tư, dàn dựng 
sáng tạo và thi diễn 
đạt chất lượng cao. 
Xuất hiện nhiều 
giọng ca trẻ có triển 
vọng tốt, đặc biệt là 
có nhiều tân sinh 
viên Khóa 40 đã đạt 
giải cao. Các nhóm 
nhảy hiện đại đầu 

tư tốt và dàn dựng mới, lạ tạo nhiều ấn tượng 
cho Ban Giám khảo và khán giả. Hội thi vinh dự 
nhận được sự tài trợ từ Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
- Chi nhánh Cần Thơ, đơn vị tài trợ chính cho 
Hội thi. Từ nguồn tài trợ này, tất cả các giải 
thưởng được Ban Tổ chức tăng thêm 250% giá 
trị giải thưởng theo thể lệ Hội thi đã ban hành.

Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành tổng kết, 
trao giải thưởng vào đêm 16/11/2014 tại Hội 
trường Lớn. Về kết quả Hội thi, Ban Tổ chức đã 
trao tổng cộng 74 giải thưởng cho các tập thể, 
cá nhân dự thi ở các thể loại. Trong đó tập thể 
thầy cô giáo, CCVC Khoa Thủy sản xuất sắc 
đoạt giải Nhất thi hát Quốc ca khối cán bộ và tập 
thể lớp Sư phạm Anh văn 2 khóa 40 xuất sắc 
đoạt giải Nhất thi hát Quốc ca khối sinh viên. 
Đặc biệt, giải Đơn ca năm nay thu hút được khá 
đông thí sinh (với 361 thí sinh dự thi đơn ca Tân 
nhạc và 35 thí sinh dự thi đơn ca Cổ nhạc), Ban 
Tổ chức đã trao 07 huy chương Vàng 04 huy 
chương Bạc, 06 huy chương Đồng và 17 giải 
Phong trào cho nội dung thi này.

Tập thể Thầy Cô giáo, CCVC dự thi hát tập thể Quốc ca.
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GIAO LƯU VĂN HÓA VĂN NGHỆ VỚI 
ĐẠI HỌC SOON CHUN HYANG (HÀN QUỐC)

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

Nhân chuyến công tác của Đại học Soon 
Chun Hyang (Hàn Quốc) tại Thành phố 
Cần Thơ, chào mừng sự kiện ký kết hợp 

tác giữa Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) với 
Đại học Soon Chun Hyang và Hiệp hội Công 
nghiệp Màn hình điện tử Hàn Quốc, tối ngày 
29/10/2014, Trường ĐHCT đã phối hợp với Đại 
học Soon Chun Hyang tổ chức chương trình 
giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc giữa sinh 
viên hai trường tại Hội trường Lớn.

Đến dự và chung vui cùng chương trình có 
ông Trương Quang Hoài Nam-Phó Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Cần Thơ cùng đại 
diện các sở, ban, ngành của thành phố; phía 
Đại học Soon Chun Hyang có TS. Kyoil Suh-
Hiệu trưởng cùng đoàn lãnh đạo và sinh viên 
Trường đến giao lưu; phía Trường ĐHCT có 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn-Hiệu trưởng cùng quý 
thầy cô là đại diện các đơn vị trong Trường và 
hơn 1.000 sinh viên đến thưởng thức các tiết 
mục biểu diễn và tham gia giao lưu.

Chương trình là dịp để các bạn sinh viên 
của hai trường gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu 
sâu thêm về văn hóa của nhau, góp phần thắt 
chặt tình đoàn kết thanh niên quốc tế giữa hai 
trường nói riêng và thanh niên 
Việt-Hàn nói chung. Buổi giao 
lưu cũng góp phần tăng cường 
hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy 
mối quan hệ hợp tác khắng khít 
giữa Trường ĐHCT với Đại học 
Soon Chun Hyang.

 Bằng cả sự nhiệt tình, tấm 
lòng mến khách và tình cảm 
chân thành dành cho các bạn 
từ nơi xa đến thăm, ngay từ 
đầu giờ, các bạn sinh viên 
Trường ĐHCT đã tập trung 

rất đông trong Hội trường, hân hoan chờ đợi 
và tích cực cổ vũ cho buổi giao lưu. Đêm giao 
lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi 
và gần gũi nhưng cũng không kém phần sôi 
động với sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa 
Việt-Hàn. Sự cổ vũ nồng nhiệt hòa theo từng 
lời ca, tiếng nhạc, từng bước nhảy của những 
nghệ sĩ nghiệp dư luôn biểu diễn hết mình để 
có những tiết mục đặc sắc nhất dành tặng cho 
những người bạn đáng mến. Ai nấy cũng hòa 
mình vào các tiết mục ca múa đậm chất văn 
hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam như sử 
ca, đờn ca tài tử, dân ca trữ tình,… qua phần 
biểu diễn của sinh viên Trường ĐHCT cũng như 
các tiết mục sôi động mang màu sắc hiện đại và 
không kém phần tinh tế của âm nhạc Hàn Quốc 
như Samulnori, Arirang qua phần biểu diễn của 
các bạn sinh viên Đại học Soon Chun Hyang.

 Đan xen với các tiết mục văn nghệ là phần 
giao lưu “Học tiếng Việt-Hàn” qua câu nói “Tôi 
yêu Việt Nam” và “Tôi yêu Hàn Quốc” thật vui 
nhộn mà đầy ý nghĩa, đã ghi lại nhiều khoảnh 
khắc thật đẹp và kỷ niệm đáng nhớ của sinh 
viên hai trường, góp phần giúp các bạn trẻ hai 
nước gần nhau và hiểu nhau hơn.

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc đan xen giữa sinh viên hai trường.
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HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 35 NĂM 
THÀNH LẬP KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/11/2014, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Cần Thơ (KTQTKD-ĐHCT) 
đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 35 năm thành lập (1979-2014) tại Hội trường Lớn. 
Tham dự buổi họp mặt có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban, trung tâm của 
Trường; cùng đông đảo quý thầy cô, Cựu sinh viên và sinh viên của Khoa.

Buổi họp mặt là dịp gặp gỡ, chia sẻ những 
thành tựu và định hướng phát triển của 
Khoa trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ của Trường. Đây cũng là dịp để Cựu 
sinh viên, học viên các thế hệ về thăm trường 
cũ, cùng ôn lại những kỷ niệm và thể hiện tình 
cảm tri ân sâu sắc đối với thầy cô.

 Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi 
họp mặt, những kỷ niệm ngày nào chợt ùa về, 
trong lòng nôn nao, rộn ràng bao xúc cảm về 
một thời sinh viên,... Giờ đây gặp nhau, những 
người bạn năm xưa giờ đã là những doanh 
nhân thành đạt, đóng góp thiết thực cho sự phát 
triển kinh tế-xã hội. Trong số đó là những người 
lãnh đạo đóng góp vào sự phát triển của các địa 
phương qua quá trình nỗ lực công tác tại các 
cơ quan, ban, ngành. Giờ đây gặp nhau, bạn 

bè cùng hàn huyên tâm sự, chia sẻ về quá trình 
công tác và lập nghiệp của mình, cùng kết nối, 
tiếp tục hỗ trợ nhau trong quá trình công tác và 
thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh,...

Dù ở cương vị công tác nào, dù ở nơi đâu, 
Cựu sinh viên, học viên của Khoa luôn dõi theo 
và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của 
Khoa, sẵn sàng hỗ trợ các thế hệ đàn em thông 
qua những việc làm ý nghĩa: đóng góp, tài trợ, 
hỗ trợ các suất học bổng cho các em sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; đồng 
hành cùng các em sinh viên trong các chương 
trình tập huấn kỹ năng xã hội, tư vấn hướng 
nghiệp và tuyển dụng; chia sẻ kinh nghiệm thực 
tế từ các vị trí công tác; thiết lập các kênh thông 
tin hỗ trợ học bổng cho sinh viên, hỗ trợ các 
chương trình hoạt động của Khoa...

Ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ các Cựu sinh viên, học viên.
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CÓ BAO GIỜ EM MƠ ƯỚC
Đặng Phạm Thanh Vi, Lớp Văn học, Khóa 39

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Sống trong cuộc đời, ai cũng sẽ có một ước 
mơ cho riêng mình, dù mơ ước đó nhỏ nhoi 
hay lớn lao thì chúng ta vẫn khát khao vươn 

tới. Có ai biết sâu thẳm trong đôi mắt ngây thơ ấy 
em ước gì, phải chăng em đã ước một cuộc sống 
bình thường cho một kiếp con người…

Đã bao lần tôi thầm nghĩ mình là ai trong thế 
giới này, tôi đã và đang làm được gì có ích cho 
gia đình và xã hội? Và tôi gặp các em, tôi nhớ như 
in những gương mặt ngây ngô ấy-những em nhỏ 
trong trại trẻ mồ côi khuyết tật trung tâm công tác 
xã hội Cần Thơ. Ai đã cướp đi của em đôi mắt long 
lanh, ai nỡ lấy đi của em đôi chân lành lặn, ai khiến 
em vật vã trong căn bệnh bại não? Cha mẹ em là 
ai, sao họ lại nhẫn tâm vứt bỏ em ra khỏi vòng tay 
của họ? 

Em nắm tay tôi như tìm kiếm thứ gì đó, bàn tay 
em nhỏ bé với những ngón tay không ngay ngắn. 
Em vui cười khi tôi đặt vào tay em chiếc móc khóa 
nhỏ hình quả châu, một nụ cười chẳng vướng bận 
mùi đời. Tôi trò chuyện, em có hiểu những gì tôi 
nói không, hay em chỉ nghe rồi cho nó như những 
ngôn từ mà em không thể hiểu. Có bao giờ em hỏi 
tôi là ai không, trong tâm thức đơn giản ấy có phải 
em cũng nghĩ chúng ta là những con người? Ước 
gì tôi có thể hiểu em đang nghĩ gì... đang ước mơ 
những gì?

Tôi đút em ăn, như một cái máy đã được lập 
trình, em há miệng rồi nuốt vội vàng và chu trình 
lặp lại cho đến hết thức ăn, dường như em chỉ 
nuốt vì em cần nó để tồn tại trong cuộc đời này. 
Thương em quá! Tôi thấy em cười, một nụ cười 
thánh thiện, mà có lẽ nụ cười ấy không bắt đầu 
từ một niềm vui nào cũng như khi em khóc những 
giọt nước mắt rơi không vì một nỗi buồn nào cả. 
Em có cảm nhận được rằng trên đời này em không 

cô đơn vì xung quanh em còn có bao người đang 
nghĩ về em, còn có bao bạn bè cùng em lớn lên 
trong vòng tay của những cô bảo mẫu. Họ cũng 
là những người phụ nữ bình thường, nhưng họ 
yêu các em như chính con của họ, yêu em hơn 
cả cha mẹ ruột của em. Không đơn giản chỉ vì họ 
chăm sóc em để hưởng lương mà họ muốn em 
được sống như những đứa trẻ bình thường, họ 
cho em tình thương của mẹ, kêu gọi cộng đồng 
tiếp thêm sức sống cho em. Em có biết không cá 
em ăn chính tay họ lấy từng miếng xương rồi xay 
nhuyễn, quần áo em họ giặt sạch và thơm tho, tắm 
rửa em, cho em ăn và bao nhiêu truyện khác nữa, 
đơn giản vì họ thương em.

Ngày còn bé tôi thường tự hỏi, con mèo nó có 
hiểu tiếng người không? Tại sao Trái Đất lại hình 
cầu, trên mặt trăng có chú cuội không? Khi tôi lớn 
lên, thầy cô dạy cho tôi nhận biết được thế giới 
xung quanh và tôi có thể ghép những mảnh ghép 
tư duy ngày xưa còn vụn vỡ. Còn em, sau này em 
sẽ lớn lên như thế nào, phải chăng em sẽ sống 
một cuộc đời như vậy mãi mãi.

Kết thúc một chuyến đi là thêm một bài học 
trong đời, em dạy tôi biết quý trọng những gì 
mình đang có, biết yêu thương gia đình và thầy 
cô, những người đã giúp tôi hoàn thiện nhân cách 
một con người. Những cô bảo mẫu cho tôi hiểu 
rằng việc dạy dỗ một con người bình thường đã 
khó và việc chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ những 
đứa bé khiếm khuyết lại càng khó hơn, công việc 
trồng người dù bất cứ nơi đâu, hình thức nào cũng 
không phải chuyện ai làm cũng được.

Thầm cảm ơn những kỹ sư tâm hồn đã cho tôi 
tầm nhìn về cuộc sống… cảm ơn thầy cô đã dìu 
dắt tôi mà không cần báo đáp, cho tôi được nói lời 
cảm ơn tận đáy lòng.
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HÒA AN-ĐÔI DÒNG HOÀI NIỆM
Trang Thị Thúy Ngân, Sư phạm Địa lý, Khóa 40

"Học tốt nha con!"

Mang theo lời dặn của cha làm hành trang cùng chiếc ba lô trên vai theo bước tôi đến một 
nơi xa lạ để học tập 03 tuần với môn Giáo dục quốc phòng. Ngồi xe khoảng 45 phút tôi đến 
trung tâm khi khởi hành từ Cần Thơ. Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn với những 

tòa nhà hai, ba tầng nối dài, xung 
quanh bao bộc hàng rào vững 
chắc, bốn bên là rừng cây xanh 
yên tĩnh. 

Khóa mở đầu cho năm học 
cũng như khóa đầu tiên được 
học tập ở đây thật nhiều bỡ ngỡ 
cho một tân sinh viên như tôi. 
Đến đây, tôi bắt đầu làm quen 
nhiều thứ với hai chữ “lần đầu”. 
Lần đầu xa nhà lâu đến thế. Lần 
đầu đặt chân đến mảnh đất Hậu 
Giang này. Thú vị hơn là lần đầu 
cùng sống và học tập chung với 
đại gia đình Khoa Sư phạm, với 
105 anh em của đại đội 07, ngủ 
chung phòng với 08 chị em gái 

chưa hề biết mặt trước. Lần đầu biết khóc khi nhớ nhà. Lần đầu biết ăn những món mà xưa nay 
nghĩ mình sẽ ăn không được. Lần đầu hát và làm trò trước một tập thể đông đến vậy... 

Khoảng thời gian sống và học tập nơi đây đã tập cho tôi tính kỷ luật rõ ràng. Sáng thức dậy tập 
thể dục lúc 5g30. Ăn sáng chuẩn bị lên lớp bắt đầu học lúc 7g30, buổi tối đúng 22g thì tất cả tắt 
đèn đi ngủ. Tôi nhớ lắm những lúc sinh hoạt bên nhau vào buổi tối, những lúc cùng trò truyện, 
những buổi tiệc nhỏ với nhiều tiết mục ca hát và vui chơi... Nhờ vậy mà chúng tôi hiểu và thân nhau  
nhiều hơn.

 Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh chóng tuần lễ cuối cùng cũng đến, tôi và các bạn tập trung 
cho việc ôn bài, nào là học giáo trình lí thuyết, nào là thực hiện thao tác thực hành cũng khá bận 
rộn và lo sợ nhưng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của thầy và bạn bè chúng tôi đã hoàn thành tốt bài thi.  

Và ngày chia tay cũng đến, chúng tôi kịp lưu lại cho nhau những tấm ảnh thật hồn nhiên và vui 
vẻ trong niềm vui, niềm tự hào khi tham dự Lễ Khánh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An 
Ninh vào ngày 26/9/2014. 

Qua 03 tuần sống và học tập tại Hòa An, chúng tôi không những được học nhiều kiến thức bổ 
ích mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng sống cần thiết như: cách tự lập, tính kỷ luật, tinh thần 
đoàn kết... làm hành trang cho chúng tôi trên con đường hướng tới tương lai.

Những buổi lao động tập thể tại Hòa An.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ 
THU HÚT SINH VIÊN VÀO KÝ TÚC XÁ

ThS. Phạm Văn Hiền, Trung tâm Phục vụ Sinh viên

Thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước, nhiều Ký túc xá (KTX) sinh viên (SV) tập trung với 
quy mô lớn được xây dựng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở nội trú cho SV các trường đại học, cao đẳng trong 
cả nước. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, có nhiều KTX không thu hút được SV. Để 
không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút SV vào KTX, Trung tâm Phục vụ sinh viên (PVSV) 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân, tồn tại và đề xuất một 
số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

 I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

Trường ĐHCT có 03 khu KTX với quy mô hơn 9.000 chỗ. Khu KTX A là khu KTX cũ với sức chứa 
4.000 chỗ, Khu KTX B được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, với thiết kế là 5.000 chỗ, 
KTX C tại Hòa An khoảng 200 chỗ. Khu KTX A, cơ sở vật chất (CSVC) đã xuống cấp, nhà trường đã và 
đang tập trung đầu tư nâng cấp, thay đổi kết cấu, công năng theo hướng đồng bộ đáp ứng nhu cầu SV, 
đầu tư thêm những tiện ích khác nhằm nâng cao tính hiệu quả, tiện lợi cho người ở. Nhà trường cũng 
đã học tập kinh nghiệm quản lý KTX của một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh để cải tiến quản lý.

Trường ĐHCT mạnh dạn thay đổi cách quản lý KTX theo hướng “phục vụ” và SV là “khách hàng”. 
Ban Quản lý KTX thay đổi thành “Trung tâm Phục vụ sinh viên”. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, đăng ký KTX, thu tiền điện nước, báo hỏng hóc,… bằng phần mềm trực tuyến. Bên 
cạnh đó, Trường cũng đa dạng hóa phòng ở theo số lượng SV/phòng, nội thất, nấu ăn, WIFI,… nhằm 
đáp ứng yêu cầu của SV và phụ huynh.

II. NGUYÊN NHÂN, TỒN TẠI

1. Thời gian gần đây, đáp ứng nhu cầu chỗ trọ của SV (các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn) đã 
phát triển khá nhanh. Quanh khu vực địa bàn Trường ĐHCT đóng chân, có rất nhiều nhà trọ, với quy 
mô khác nhau. Tuy CSVC khá tạm bợ, tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp, nhưng các cơ sở nhà 
trọ này tìm mọi cách quảng cáo, tiếp thị và cách phục vụ rất đa dạng nhằm thu hút SV. Mặt khác, một 
bộ phận SV thích “ngoài vùng phủ sóng”, không chịu gò bó bởi quy định, nội quy, kiểm soát khá chặt 
chẽ của KTX, thích thuê nhà trọ.

2. CSVC khu KTX của Trường xây dựng trước đây, phần lớn huy động từ nguồn vốn của các tỉnh/ 
thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thiết kế phòng ở rất đông (từ 08 đến 10 SV/ phòng), diện tích 
khá hẹp, không có chỗ dành cho nấu ăn. Kết cấu phòng ở và bố trí SV như trước đây đến nay không 
còn phù hợp nữa. Mặt khác, nhiều dãy nhà qua sử dụng nhiều năm, đã xuống cấp, cần phải sửa chữa, 
nâng cấp. 

3. Vấn đề công tác bảo đảm ANTT tuy khá ổn định, tuy nhiên nạn mất cắp vẫn còn diễn ra. Nguyên 
nhân chủ yếu do khu KTX cũ trong khuôn viên trường nhưng chưa có hàng rào bao quanh, kẻ xấu có 
điều kiện xâm nhập, khó kiểm soát.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Không ngừng nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ SV 
- Về kết cấu hạ tầng: điểm thuận lợi của KTX Trường ĐHCT tọa lạc trên diện tích khá rộng, có điều 

kiện phát triển CSVC, hạ tầng như khuôn viên, cây xanh, môi trường sống…. song song với phát triển, 
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nâng cấp phòng ở, sinh hoạt và kết cấu hạ tầng khác (WIFI, các công cụ hỗ trợ công tác quản lý như 
phần mềm, trang thiết bị tin học, hệ thống kiểm soát an ninh…). 

- Về điều kiện sinh hoạt: bảo đảm yếu tố thuận tiện về điều kiện sinh hoạt cá nhân (về ăn, ở, đi lại, 
học tập, giải trí…), cung cấp các dịch vụ tại chỗ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của SV như các dịch vụ 
ăn uống, giải khát, giặt ủi…

 - Định hướng phát triển KTX đặt trong tổng thể phát triển của nhà trường (có kinh phí và lộ trình 
đầu tư). Mặt khác, định hướng phát triển KTX phải gắn kết với công tác Kiểm định chất lượng của nhà 
trường (theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN, ABET và các tổ chức khác nhà trường là 
thành viên).

2. Xây dựng KTX văn minh, an toàn 
- Xây dựng văn hóa KTX, tạo hình ảnh KTX SV của Trường. Đây là xu thế tất yếu và là quá trình lâu 

dài, trong đó, chú trọng văn hóa quản lý:
+ CBVC có năng lực, tâm quyết, gắn bó công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hòa 

nhã, thân thiện; luôn học hỏi nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc; luôn xem SV là “khách hàng” 
cần phải chăm sóc và phục vụ. Xác định tính chất công việc trước và lựa chọn cán bộ phù hợp để phân 
công hay tuyển dụng. 

+ Quy trình quản lý khoa học; thủ tục giải quyết công việc dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi (có 
trang thiết bị, công cụ hỗ trợ). Xây dựng phần mềm quản lý KTX tích hợp với phần mềm quản lý chung 
của trường ĐHCT. 

- Bảo đảm ANTT, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh chủ động, an toàn vệ sinh, môi 
trường… Công tác này được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Trường, đặc 
biệt với cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ. Thực hiện tốt công tác này, SV thực sự cảm thấy sống 
trong môi trường an toàn. Đây cũng là một trong những nội dung tạo nên hình ảnh KTX và là sự khác 
biệt đối với khu vực nhà trọ tư nhân không có được.

3. KTX SV chuyển sang giai đoạn phục vụ đa dạng, nhiều đối tượng, có nhu cầu khác nhau (thay vì 
chỉ phục vụ cho diện chính sách, SV nghèo, hoàn cảnh khó khăn như trước đây)

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng SV (SV có hoàn cảnh khó 
khăn, SV có điều kiện kinh tế, học viên cao học, SV quốc tế…).

-  Về CSVC: phòng ở phù hợp với từng đối tượng: về diện tích, trang thiết bị, số lượng bố trí… Đặc 
biệt, theo thói quen, lối sống, tập quán, sở thích của một bộ phận khá lớn SV (nhất là SV nghèo, vùng 
sâu) thích tự nấu ăn. Do vậy, song song việc nâng cấp sửa chữa cơ sở tại Khu A, thực hiện thay đổi kết 
cấu phòng ở, thiết kế lại cho phép nấu ăn để đáp ứng nhóm đối tượng này.

- Mức phí KTX phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm: (i) Phí KTX có thể thấp nhất cho diện CSXH, 
SV nghèo; (ii) Đối tượng SV khác, có nhu cầu chỗ ở rộng hơn, ít người hơn, phòng ở có nhiều trang 
thiết bị hơn… mức phí KTX thu cao hơn, phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng.

 - Đáp ứng xu thế hội nhập và mở rộng hợp tác với quốc tế, nhất là lĩnh vực đào tạo, việc tiếp nhận 
SV quốc tế của Trường ĐHCT ngày càng tăng. KTX phải đáp ứng nhu cầu chỗ ở của đối tượng này, 
vừa khai thác được nguồn tài chính cho KTX, vừa tạo uy tín cho nhà trường, vừa tạo thuận lợi cho SV 
quốc tế. 

4. Chăm lo đời sống tinh thần cho SV nội trú
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cải tiến loại hình hoạt động phù hợp cho SV nội trú. 

Tổ chức các lễ hội văn hóa, dân tộc truyền thống (Chol Chnam Thmay, Sel Dolta… cho SV Khmer) đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc của gần 1.000 SV Khmer nội trú; giao lưu văn 
hóa các dân tộc, các địa phương (thông qua Chi hội SV tỉnh/thành); giao lưu với SV quốc tế, tình nguyện 
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viên lưu trú trong KTX.
- Về hoạt động thể dục thể thao: đa dạng các môn thể thao, loại hình hoạt động, cách thức hoạt động. 

Có CSVC đủ đáp ứng với nhiều sở thích và nhu cầu SV. Trước mắt, phục vụ nhu cầu luyện tập (trang 
bị bộ dụng cụ thể dục ngoài trời, trang bị đủ các bộ môn như bóng đá mini, bóng bàn, bóng chuyền, cầu 
lông…). Đây cũng là nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu đối với KTX SV. 

5. Công tác tuyên truyền, giới thiệu
- Cần tăng cường truyền thông, giới thiệu về KTX cho thí sinh và phụ huynh: Tư vấn và giới thiệu 

trước các đợt tuyển sinh; giới thiệu qua Website; giới thiệu và vận động thông qua Hội SV các tỉnh, 
những SV đã từng ở KTX.

- Đối tượng vận động:
+ SV năm thứ nhất là “khách hàng tiềm năng”, khi đã vào KTX thường sẽ lưu trú KTX hết khóa 

học. Thực tế, khu KTX-B (khu mới xây dựng) thu hút hầu hết SV mới tuyển vào, nắm bắt thông tin từ 
các nguồn trên. 

+ Đối với SV thuê nhà trọ: vận động thông qua xây dựng hình ảnh KTX với môi trường sống an 
toàn, văn minh.

6. Tạo môi trường cho SV rèn luyện
- Xây dựng KTX là một môi trường để SV thực hiện các phong trào tình nguyện xã hội (tại chỗ) phục 

vụ cộng đồng (phục vụ chính các em). Thực hiện giải pháp này cũng là gắn kết với “Quy định về đánh 
giá kết quả rèn luyện” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một mặt, rèn luyện kỹ năng mềm cho SV; mặt khác, 
tận dụng lực lượng tình nguyện này tạo chuyển biến tích cực nâng cao môi trường sống của SV KTX, 
hình ảnh KTX không ngừng nâng lên, thu hút SV vào KTX nói chung và thu hút vào các hoạt động tình 
nguyện nói riêng. KTX đã phát huy mạnh mẽ lực lượng SV tham gia và Ban Tự quản nội trú, Đội An 
ninh xung kích, các Chi hội đồng hương các tỉnh/thành. Đây là lực lượng nòng cốt, tích cực đẩy mạnh 
các phong trào SV tại KTX. 

- Thực hiện mục tiêu: “KTX không những là nơi ở mà còn là nơi tự rèn luyện của SV”, từ đó, làm 
chuyển biến nhận thức, thay đổi thói quen, cách sống, cách sinh hoạt theo hướng tích cực, văn minh, 
góp phần vào mục tiêu đào tạo toàn diện. 

7. Thực hiện công tác điều tra, thăm dò hằng năm
- Nhu cầu chỗ ở của SV luôn gắn với quy mô đào tạo của nhà trường. Vì vậy cần phải dự kiến số 

lượng hằng năm và dự báo nhu cầu để có định hướng xây dựng và hoàn thiện quy mô KTX.
- Thực hiện điều tra, thăm dò nhu cầu chỗ ở (về số lượng), cũng nắm bắt kịp thời những yêu cầu, đề 

nghị, mong muốn, kỳ vọng của SV về các lĩnh vực hoạt động tại KTX (về trang thiết bị, CSVC) để đáp 
ứng phù hợp theo sự phát triển của xã hội, loại bỏ những gì không còn phù hợp. Lắng nghe phản ảnh 
của SV trên tinh thần đầy trách nhiệm và giải đáp tường tận những vấn đề chưa hài lòng.

IV. KẾT LUẬN

Chất lượng đào tạo là yếu tố hàng đầu của một trường đại học, phục vụ chỗ ở cho SV không chỉ ổn 
định cuộc sống, giúp SV an tâm học tập mà còn giảm chi phí sinh hoạt của gia đình. Đặc biệt, xây dựng 
môi trường và điều kiện sống trong KTX phải tốt hơn, thuận lợi hơn, đơn giản hơn nhà trọ; đồng thời 
có chính sách hỗ trợ cho SV diện chính sách, đảm bảo 100% SV diện chính sách đều được ưu tiên bố 
trí ở KTX nếu có nhu cầu. 

KTX SV Trường ĐHCT đang hoàn thiện về CSVC, tăng cường chất lượng quản lý toàn diện và xây 
dựng hình ảnh (thương hiệu KTX) riêng của mình, đáp ứng ngang tầm với sự phát triển của Trường 
ĐHCT, là một trong 14 trường trọng điểm của cả nước.
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NHÀ KHOA HỌC NỮ HẾT LÒNG VÌ SỰ NGHIỆP
Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phòng Công tác Chính trị

Sinh ra tại Cà Mau, nhưng cô lại được lớn 
lên từ Thị Tứ Rạch Gòi, quê hương sáng 
ngời với chiến thắng Tầm Vu. Nơi ấy, 

cô đã trải qua thời thơ ấu cho đến khi rời ghế 
Trường Trung học Rạch Gòi cũ (nay là trường 
Tầm Vu I), để tung cánh đến chân trời mơ ước. 
Dấu ấn sâu sắc đã để lại trong cô là lần đi “Trại 
hè ở Đà Lạt”; trong chuyến đi ấy, thầy trò phải 
tạm dừng nghỉ đêm ở trường Nông Lâm Súc 
Bảo Lộc. Chính cơ duyên được tiếp xúc sớm với 
ngành Nông nghiệp của chuyến đi này, tình cảm 
yêu nghề trồng trọt bắt đầu nhen nhóm trong cô. 
Từ đó, cô thích sưu tập nhiều loại cây về trồng 
trong sân nhà. Dần dần, cô thấu hiểu và quan 
tâm nhiều đến sự vất vả của người nông dân 
“tay lấm, chân bùn”, điều đó đã thôi thúc cô vươn 
tới ước mơ trở thành một kỹ sư Nông nghiệp. 
Năm 1976, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung 

học, cô đã quyết 
định thi vào ngành 
Trồng trọt, Trường 
Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) với hy 
vọng sau này có 
thể giúp ích cho 
nông dân. Người 
nữ sinh ngày đó 
chính là PGS.TS. 
Trần Thị Ba, hiện 
đang là giảng viên 
thuộc Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học 
Ứng dụng, Trường 
ĐHCT.

Suốt thời gian 
học tại Trường 
ĐHCT, cô đã cố 
gắng học và học 
thật nhiều, không 
cho phép bản thân 

lơ là. Sự chịu khó đó đã đem đến cho cô kết quả 
thật khả quan với tấm bằng tốt nghiệp ngành Kỹ 
sư Trồng trọt. Cô được Trường giữ lại làm giảng 
viên ngành Trồng trọt tại Khoa Trồng trọt (nay là 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng). Đây 
chính là cơ hội tốt nhất để cô đeo đuổi ngành 
nông nghiệp mà mình đã chọn. Hiện tại, cô 
không chỉ “trồng cây” mà còn “trồng người”, tiếp 
bước sự nghiệp của những thầy, cô kính yêu 
đã ươm mầm cho sự nghiệp khoa học của cô. 
Với sự nỗ lực vượt trội, năm 1992, cô được cử 
đi tu nghiệp tại Thái Lan. Chính khóa học này, 
cô vinh dự được góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất rau mùa nghịch của nông dân lên mức 
đáng kể bằng biện pháp sử dụng màng phủ 
nông nghiệp. Khóa học này cũng giúp cô trúng 
tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên 
ngành Hệ thống Canh tác từ 1994-1995 tại Viện 

PGS.TS. Trần Thị Ba-nhà khoa học hết lòng vì sự nghiệp.
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Công nghệ Châu Á, Thái Lan. 

Sau khi tốt nghiệp cao học, cô có cái nhìn toàn 
diện về hệ thống luân canh cây trồng Lúa-Rau 
bền vững hơn so với trước, kiến thức giảng dạy 
cũng tốt hơn, điều này càng giúp cô “say nghề”, 
càng đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học 
(NCKH), phục vụ giảng dạy và sản xuất nhiều 
hơn. Có thể nói, mốc thời gian sau khi tốt nghiệp 
Thạc sĩ, là bước ngoặt trong cuộc đời nghiên 
cứu của cô. Hiểu được hệ thống canh tác bền 
vững trên đất lúa ở Thái Lan từ luận văn Thạc 
sĩ, kết hợp với kết quả nghiên cứu trước về 
màng phủ cô đã bắt tay vào nghiên cứu “Trồng 
rau trên nền đất lúa”. Tuy nhiên, cô đã gặp 
không ít khó khăn: Điều kiện trồng rau trên nền 
đất luân canh với lúa ở Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) khác hẳn với điều kiện đất cao 
chuyên rẫy ở Thái Lan; nông dân thì chưa tin 
tưởng nên không nhiệt tình cộng tác, lãnh đạo 
ngành nông nghiệp của một số địa phương thì 
ái ngại khi cô đặt vấn đề hợp tác nghiên cứu. Dù 
có chút hoang mang vì không kinh phí, không 
người đồng tình, ủng hộ nhưng cô đã không 
chùn bước… Sau gần hai năm thử nghiệm, 
năm 1998 màng phủ nông nghiệp đã được một 
số nông dân đón nhận và đã gây “ấn tượng” với 
những hiệu quả bất ngờ. Niềm khích lệ lớn lao 
nhất đối với cô là lần đầu tiên nông dân tỉnh Tiền 
Giang ứng dụng màng phủ trồng được dưa hấu 
trái vụ (mùa mưa) mà đạt lợi nhuận cao hơn 5 
lần trồng lúa. Thông tin này được đưa lên truyền 
hình. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn hoài nghi về 
trồng rau sử dụng màng phủ, nhưng từ đó nông 
dân và cán bộ khuyến nông bắt đầu quan tâm 
và dần tin tưởng. Hiện nay, hầu hết nông dân 
trồng rau đều sử dụng màng phủ và họ gọi cô 
thân mật là “Cô Ba màng phủ”. 

Trong giảng dạy và NCKH tại trường, cô 
luôn tìm cách vận dụng các kiến thức mới vào 
bài giảng và đưa những kết quả của các đề tài 
NCKH vào thực tế sản xuất để góp phần nâng 
cao thu nhập cho người trồng rau và tạo điều 
kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp 
của ĐBSCL. Ngoài ra, cô còn được phân công 

biên soạn chính giáo trình Trồng Rau (dựa trên 
thực tế thời tiết và thổ nhưỡng vùng ĐBSCL); 
biên soạn giáo trình môn Kỹ thuật sản xuất Rau 
sạch, nay đã được xuất bản sách. 

Từ năm 2005, cô còn là một trong những 
người tiên phong hướng dẫn NCKH trong sinh 
viên (SV). Đã có 4/5 đề tài khoa học công nghệ 
do SV chủ trì đã nghiệm thu đạt kết quả tốt, 3 
trong số này đạt được thành tích xuất sắc trong 
Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ toàn quốc 
(được Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
Năm 2007, với mong muốn giúp cho SV sớm 
tiếp cận công nghệ tiên tiến về sản xuất rau 
sạch, cô đã tự ứng trước kinh phí cá nhân xây 
dựng một khu nhà lưới 400 m2, khá tiện nghi 
cho SV thực tập môn học và nghiên cứu trồng 
rau sạch không cần đất-thủy canh, đây cũng là 
nơi tham quan cho SV ngành Trồng trọt, Nông 
học, Công nghệ Sinh học của các trường đại 
học khác và cả cán bộ kỹ thuật Khuyến nông và 
Bảo vệ Thực vật các tỉnh ĐBSCL. 

Ý thức “Học, học nữa, học mãi” luôn ở trong 
cô, nhắc nhở cô trong suốt quá trình công tác. 
Năm 2001, cô trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 
đầu tiên của Trường ĐHCT và đã bảo vệ thành 
công luận án Tiến sĩ năm 2006 khi tuổi đời bước 
sang con số 49. Trong thời gian làm nghiên cứu 
sinh, cô đi thực tập một năm tại Úc và đã tham 
dự khóa huấn luyện về “Hệ thống nông nghiệp 
của Úc”, sớm tiếp cận hệ thống nông nghiệp 
hiện đại, quản lý được chất lượng và an toàn 
thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP “Chuỗi cung 
ứng rau khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ” để 
về ứng dụng, giúp ích cho nông dân quê nhà. 
Đam mê nghiên cứu, ngoài việc đào tạo nhiều 
thế hệ kỹ sư, thạc sĩ trẻ và đang hướng dẫn 3 
nghiên cứu sinh, cô còn góp phần đào tạo nông 
dân giỏi cho vùng ĐBSCL, đồng thời ứng dụng 
nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến mà 
cô đã tiếp thu được từ những chuyến đi học tập 
và hội nghị ở nước ngoài. 

Năm 2010, cô vinh dự được Nhà nước phong 
tặng chức danh Phó Giáo sư, một trong những 
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phần thưởng cao quý dành cho người làm công 
tác giáo dục. Tuy đã bước vào tuổi nghỉ hưu 
nhưng cô được Trường ĐHCT mời tiếp tục 
công tác để đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và cố vấn 
cho các tỉnh, thành với vai trò là nhà khoa học. 
Cô cùng chồng và con trai (đều là kỹ sư Trồng 
trọt) đã tập trung nghiên cứu và hoàn thiện quy 
trình tạo hình trái dưa hấu, dưa lê vuông phục 
vụ chưng Tết; tạo trái dưa leo có dạng hình trái 
khế, vuông phục vụ cho các nhà hàng… Bên 
cạnh đó, cô còn nghiên cứu tạo ra cây rau dùng 
làm cảnh (bonsai) để thưởng ngoạn, đã cho ra 
đời cây ớt, cây cà cherry có nhiều giống khác 
nhau trên cùng một cây (về màu sắc, hình dạng 
và kích thước trái) và bầu, bí, mướp trên cùng 
một cây; trong tương lai cây rau ĐBSCL sẽ có 
chỗ đứng ở những điểm “Du lịch tri thức”, một 
loại hình du lịch mới đang thu hút sự quan tâm 
của nhiều du khách.

Còn gì sung sướng hơn khi được làm cái 
điều mình thích, ước mơ của cô đã trở thành 
hiện thực, cô luôn thầm cám ơn thầy, cô Trường 
Tầm Vu I đã ươm mầm cho ý tưởng, Trường 
ĐHCT, Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan), Viện 

Nghiên cứu Rau Hoa Quả (Úc) nâng bước để 
cô có được thành công ngày hôm nay “Nhà 
khoa học, bạn của nhà nông”. Hạnh phúc nhất 
của cô là có một gia đình hoàn hảo, các con 
đều nối nghiệp cha mẹ đang làm trong lĩnh vực 
ngành nghề đã được đào tạo, đạt được những 
thành tích tốt và có gia đình riêng rất hạnh phúc. 
Khi được hỏi về dự định của mình trong tương 
lai, PGS.TS. Trần Thị Ba khiêm tốn trả lời “Tôi 
thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời 
gian tới, làm sao để vừa làm tốt công tác đào 
tạo, cho ra đời nhiều thế hệ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ 
nông nghiệp và các nhà khoa học tương lai hữu 
ích cho vùng ĐBSCL nói riêng, đất nước ta nói 
chung, đồng thời có nhiều công trình khoa học 
ứng dụng hiệu quả hơn nữa, góp phần cho sự 
nghiệp phát triển Nông nghiệp, Nông thôn và 
Nông dân vùng ĐBSCL, cố gắng giúp nông dân 
trồng rau có cuộc sống khấm khá hơn”. Hơn ba 
mươi năm gắn bó với giảng dạy và đồng hành 
cùng nông dân, có nhiều nghiên cứu phục vụ 
đào tạo và sản xuất, nhiều phần thưởng, thành 
tích xuất sắc nhưng đến khi về hưu cô vẫn kiên 
định với “nghiệp” của mình, vẫn muốn đóng góp 
phần sức lực còn lại cho sự nghiệp khoa học.
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GIỚI THIỆU

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng (NN&SHƯD) được thành lập từ năm 1968. Nhiệm 
vụ chính của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở nhiều trình độ khác nhau 
trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần 

vào sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện nay, Khoa đang quản lý và đào tạo 13 chuyên ngành bậc đại học, 07 chuyên ngành Thạc 
sĩ và 06 chuyên ngành Tiến sĩ. Tổng số công chức viên chức của Khoa là 256, trong đó có 04 Giáo 
sư, 25 Phó Giáo sư, 65 Tiến sĩ và 83 Thạc sĩ.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Khoa NN&SHƯDđã và đang thực hiện công 
tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) theo đúng quy định và kế hoạch do Trường 
đưa ra hằng năm. Bên cạnh đó, Khoa không ngừng cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy 
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên, phần lớn các môn học đã được thầy cô 
trong Khoa áp dụng phương pháp giảng dạy “học theo tình huống”... Đặc biệt, chương trình đào 
tạo cho Khóa 40 đã được Khoa tích cực hoàn chỉnh và sẽ đưa vào áp dụng trong học kỳ I năm 
học 2014-2015.

Với các dự án do chính phủ Nhật, Hà Lan, Bỉ và của nhiều tổ chức quốc tế khác tài trợ, Khoa 
NN&SHƯD hiện có được một cơ sở khang trang với nhiều phòng học, phòng 
thí nghiệm, phòng hội thảo như: 38 phòng thí nghiệm, 15 nhà lưới, 
02 xưởng thực nghiệm, một khu nhà màng (nylon) có 
diện tích 1.000 m2, 01 bệnh xá thú y và 01 khu trại thực 
nghiệm. Ngoài ra, Khoa có 01 thư viện có diện tích 1.006 
m2 với 7.629 đầu sách/21.395 quyển... 

Trong thời gian tới, tập thể cán bộ và sinh viên của 
Khoa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công tác để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ “Phát triển và nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực” đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của xã hội.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Hiện nay, trong đào tạo đại học Khoa NN&SHƯD đang đào tạo 13 chuyên ngành với tổng số 
4.504 sinh viên. Trong đó có 3.462 sinh viên chính quy, 662 sinh viên hệ VLVH và 380 sinh 
viên hệ liên thông. Năm học 2013-2014, Khoa quản lý đào tạo 07 chuyên ngành Thạc sĩ với 

93 học viên đã báo cáo thành công luận văn tốt nghiệp; tổng số học viên năm 2014 là 482. Theo 
chủ trương của Trường, Khoa đang cố gắng mở rộng công tác đào tạo bậc sau đại học có liên kết 
với nước ngoài, cụ thể Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đang xúc tiến chương trình đào tạo Thạc 
sĩ có liên kết với nước ngoài.

Về đào tạo Tiến sĩ, trong năm học 2013-2014, Khoa quản lý 06 chuyên ngành Tiến sĩ với 85 
nghiên cứu sinh. Riêng trong năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm 02 chuyên 
ngành là Công nghệ thực phẩm và Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi. Nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo Tiến sĩ, mở rộng đầu vào tuyển sinh, Khoa đang đề nghị Trường cho phép điều chỉnh 04 
chương trình đào tạo Tiến sĩ là Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Khoa học đất.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, Khoa NN&SHƯD sẽ 
tiếp tục cải tiến phương pháp dạy và học theo hệ thống tín chỉ, lấy sinh viên làm trung tâm trong 
giảng dạy-học tập; mở rộng sự hợp tác với các Viện, Trường trong và ngoài nước về lĩnh vực mới 
của đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ; nâng cao và cải tiến công tác quản lý đào tạo đại học và sau đại 
học trong khoa, đưa công tác này vào nề nếp theo sự phân cấp quản lý của Trường; tổ chức các 
buổi hội thảo/tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ giảng dạy 
nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp giảng dạy theo hệ thống tín chỉ, nâng cao chất lượng 
đào tạo, trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên...

65 83

60
50

Tiến sĩ
Thạc sĩ Đại học

Khác
Đội ngũ CCVC phân theo trình độ

Năm học 2013-2014

1.076   

1.100   

122

141

15

35

2014

2013

0 200 400 600 800 1000 1200

Tuyển sinh năm học 2013-2014

Nghiên cứu sinh Cao học Đại học chính quy



24 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hiện tại, Khoa NN&SHƯD đã và đang thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều Viện, 
Trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ ở các 
nước như: Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nhật Bản, Úc... Thông qua các dự án hợp tác, công 

chức viên chức của Khoa ngày càng nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu; đồng thời giúp cải 
thiện cơ sở vật chất và bổ sung kinh phí cho nghiên cứu khoa học của Khoa.

Khoa NN&SHƯD đang triển khai 13 đề tài và dự án hợp tác quốc tế, trong đó có 02 đề tài bắt 
đầu năm 2011, 03 đề tài bắt đầu từ năm 2012, 04 đề tài bắt đầu từ năm 2013 và 04 đề tài bắt đầu 
từ năm 2014. Một số dự án hợp tác tiêu biểu của Khoa đã và đang thực hiện trong thời gian gần 
đây như: dự án MACHBETH, dự án SATREPS,dự án CLUES do ACIAR tài trợ, dự án hợp tác với 
JIRCAS nghiên cứu về giảm khí thải mêtan từ chăn nuôi gia súc nhai lại, chương trình Mạng lưới 
hợp tác các Trường Đại học VLIR-Network-Vietnam (Bỉ)... Ngoài ra, trong năm học 2013-2014, 
Khoa đã tiếp 83 lượt khách nước ngoài và nhiều lượt chuyên gia tư vấn đến làm việc trong khuôn 
khổ Dự án ODA của Trường. Cũng trong năm 2014, Khoa đã ký biên bản ghi nhớ (MOA) với Khoa 
Kỹ thuật Nông nghiệp thuộc Học viện Công nghệ Quốc vương Mongkut vùng Ladkrabang về một 
số hoạt động liên quan đến đào tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên, tập huấn ngắn hạn, hợp tác 
nghiên cứu, tổ chức hội nghị và xuất bản bài báo quốc tế. 

Nhằm thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trong năm 2013-2014, Khoa sẽ chủ động xây dựng 
các đề án hợp tác quốc tế, tìm kiếm thêm các đối tác mới; củng cố và phát triển các mối quan hệ 
hợp tác với các đối tác truyền thống ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức 
nước ngoài; tiếp tục tham gia xây dựng Dự án Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường 
đại học xuất sắc bằng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản; nghiên cứu hợp tác song phương với các 
nước trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á-AUN, nhất là trao đổi sinh viên thực tập...
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu 
khoa học là 
hoạt động 

thường xuyên của 
thầy và trò Khoa 
NN&SHƯD. Các 
hoạt động nghiên 
cứu khoa học của 
Khoa đều có tính 
thực tiễn cao, giải 
quyết được nhiều 
vấn đề của thực 
tế sản xuất, góp 
phần quan trọng 
vào việc tăng 
nhanh sản lượng 
lương thực và thực phẩm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Khoa NN&SHƯD có thế mạnh về nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp và công nghệ sinh 
học. Hằng năm, Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu thực 
tế của địa phương. Với thế mạnh trong hợp tác quốc tế, Khoa đã tranh thủ thêm nguồn kinh phí 
để đào tạo cán bộ và trang thiết bị hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học. Khoa đã và đang tiếp tục 
chuyển giao những thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất góp phần công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa khu vực ĐBSCL.  

 Năm 2014, Khoa có 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt với tổng kinh phí là 
1.182 tỉ đồng; 12 đề tài nghiên cứu do sinh viên thực hiện với tổng kinh phí là 343 triệu; 08 đề tài 
cấp Bộ được thực hiện, tổng kính phí được cấp là 5.359 tỉ đồng và có 02 đề tài đã bảo vệ thành 
công cấp cơ sở; 5 đề tài hợp tác với địa phương với tổng kinh phí được cấp 3.751 tỉ. Nhìn chung, 
công tác nghiên cứu khoa học của Khoa rất đa dạng và phong phú, có nhiều đề tài ứng dụng có 
hiệu quả ở vùng ĐBSCL. Các kết quả đề tài chuyển giao đã góp phần tăng năng suất trong sản 
xuất nông nghiệp cũng như tăng thu nhập cho nông dân. 

Nhằm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Khoa giai đoạn 
2012-2014, Khoa NN&SHƯD đã tổ chức thành công Hội nghị khoa học năm 2014. Để phát huy 
hơn nữa thế mạnh về nghiên cứu khoa học, Khoa sẽ khuyến khích các cán bộ mở rộng đăng ký 
đề tài các cấp; tích cực tham dự các hội nghị khoa học, diễn đàn khuyến nông và tham gia đăng ký 
các giải thưởng khoa học công nghệ, khoa học sáng tạo; đề xuất và hoàn thiện quy chế hoạt động 
của Trại nghiên cứu và thực nghiệm Khoa học nông nghiệp để phục vụ hiệu quả hơn cho công 
tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; phát huy hoạt động của Hội đồng Khoa trong xây dựng và 
phát triển định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa trong giai đoạn mới trên cơ sở những định 
hướng mới của Trường.

Cấp 
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