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

nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 
2018 và chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 
(30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5), đồng 
thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Khmer 
có dịp gặp gỡ, giao lưu và qua đó bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Nhà nước đã 
có sự quan tâm ưu đãi đối với sinh viên dân tộc, 
tối ngày 07/4/2018, Trường ĐHCT tổ chức đêm 
liên hoan văn nghệ mừng Tết cổ truyền Chôl 
Chnăm Thmây 2018 tại Hội trường Rùa.

Dự buổi họp mặt có ông Lê Sơn Hải, Thứ 
trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính 
phủ; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 3; Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân tộc, Hội Đoàn kết sư 
sãi yêu nước, Hội Khuyến học các tỉnh, thành 
vùng ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT có đại 
diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, 
đại diện lãnh đạo, viên chức các đơn vị và sinh 
viên Trường, đặc biệt với sự tham gia của đông 
đảo sinh viên dân tộc Khmer.

Mở đầu đêm giao lưu, đại biểu và các em 
sinh viên đã cùng nhau ôn lại nguồn gốc và ý 
nghĩa của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 
thông qua tiết mục kịch mở màn thật đặc sắc. 
Đây là một tiết mục thể hiện truyền thống đón 
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc 
Khmer trong ngày đầu tiên của 03 ngày Tết, do 
sinh viên Khmer Trường ĐHCT biểu diễn. 

Trường ĐHCT hiện đang đào tạo hơn 50.000 
sinh viên, trong đó hơn 2.000 sinh viên là người 
dân tộc Khmer, Hoa, Tày, Chăm,… Sinh viên 

Tiết mục Kịch thể hiện truyền thống đón tết cổ truyền Chôl 
Chnăm Thmây của Dân tộc Khmer.

Rộn ràng đón Tết cổ truyền 
Chôl Chnăm Thmây 2018 tại Trường ĐHCT 

Phòng Công tác Chính trị
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người Khmer chiếm tỷ 
lệ hơn 60%. Việc thực 
hiện các chính sách 
ưu tiên trong giáo dục, 
đào tạo đối với sinh 
viên dân tộc thiểu số 
luôn được Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu Nhà 
trường quan tâm, luôn 
đảm bảo các quyền lợi 
chính đáng của sinh 
viên trong suốt quá 
trình tham gia học tập. 
Trường ưu tiên xét duyệt, sắp xếp chỗ ở giúp các 
em tiết kiệm chi phí, an tâm học tập, sinh hoạt 
và rèn luyện. Bên cạnh đó, Nhà trường huy động 
mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh 
viên là người dân tộc đóng góp cho việc cung cấp 
và phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh ĐBSCL, 
đặc biệt là các tỉnh có nhiều người dân tộc sinh 
sống.

Trường ĐHCT đã tạo điều kiện cho sinh viên 
dân tộc tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt văn 
hóa-nghệ thuật, thể dục thể thao hàng năm; 
thông qua các buổi giao lưu sinh hoạt, lãnh đạo 
các đơn vị đã tạo cầu nối giúp sinh viên các dân 
tộc khác hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của 

dân tộc Khmer, qua đó 
thắt chặt hơn nữa tình 
đoàn kết giữa sinh viên 
các dân tộc đang học 
tại Trường. Sự quan 
tâm của các cấp lãnh 
đạo và thầy cô trong 
trường đã tạo điều 
kiện cho các em tiếp 
thu các kiến thức khoa 
học kỹ thuật, rèn luyện 
chuyên môn nghiệp 
vụ, bồi lưỡng lý tưởng 

cách mạng để sinh viên dân tộc trưởng thành hơn, 
trở thành những sinh viên hữu ích cho xã hội.

Lần đầu tiên tham dự buổi liên hoan văn hóa 
nghệ thuật mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm 
Thmây 2018 của sinh viên Khmer Trường ĐHCT, 
ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Dân tộc Chính phủ rất vui mừng khi thấy các 
loại hình nghệ thuật Khmer vẫn còn được lưu 
truyền và sử dụng trong các lễ hội quan trọng 
của người Khmer mà do chính các em sinh viên 
Khmer thực hiện. Thứ trưởng chia sẻ “Với vai 
trò là trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật của 
vùng ĐBSCL, với cơ sở vật chất và trang thiết bị 
hiện đại và đội ngũ thầy cô giáo đầy nhiệt huyết, 
với cộng đồng sinh viên dân tộc đang có... tôi hy 
vọng Trường ĐHCT sẽ nghiên cứu và mạnh dạn 
đề xuất thành lập một ngành học để duy trì và bảo 
tồn các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn 
hóa của dân tộc Khmer, thí dụ ngành Khmer học 
chẳng hạn!”. Thứ trưởng hy vọng Trường ĐHCT 
sẽ sớm thực hiện được mong ước này. 

Sau phần Lễ là phần Hội với phần giao lưu, 
cùng nhau hòa vào một tiệc liên hoan văn nghệ 
mang đậm tình đoàn kết yêu thương với những 
điệu múa truyền thống rất quen thuộc của đồng 
bào dân tộc Khmer. Không phân biệt là dân tộc 
Kinh, Hoa, Chăm, Khmer,... tất cả các sinh viên 
đều cùng nhau hòa quyện trong những điệu múa 
Khmer sôi nổi, rộn ràng... chào đón Tết Chôl 
Chnăm Thmây 2018.

Ông Lê Sơn Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ 
phát biểu tại buổi Họp mặt.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường trao 
Giấy khen cho các sinh viên Khmer tiêu biểu.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 04/4 đến 06/4/2018, tại Hội trường Rùa, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp 
đợt 1 năm 2018 cho sinh viên thuộc các Khoa: Công nghệ, Kinh tế, Môi trường và Tài nguyên thiên 
nhiên, Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Trường ĐHCT sẽ tiến hành xét và trao bằng tốt nghiệp 
bậc đại học đợt 2 và 3 vào tháng 8 và tháng 9 tới.

Trong đợt 1 trao bằng tốt nghiệp năm 
2018, Trường ĐHCT vui mừng có thêm 
1.609 tân cử nhân và kỹ sư nhận bằng tốt 

nghiệp đại học, trong đó có 249 sinh viên thuộc 
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, 
589 sinh viên thuộc Khoa Kinh tế, 343 sinh viên 

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, 428 
sinh viên Khoa Công nghệ. Theo kết quả xếp 
loại học tập, có 34 sinh viên đạt loại Xuất sắc 
(chiếm tỷ lệ 2,1%), 422 sinh viên đạt loại Giỏi 
(chiếm tỷ lệ 26,3%), 972 sinh viên đạt loại Khá 
(chiếm tỷ lệ 60,4%) và 181 sinh viên đạt loại 
Trung bình (chiếm tỷ lệ 11,2%).

Phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp của các 
đơn vị, lãnh đạo Trường ĐHCT khẳng định Nhà 
trường luôn nỗ lực, phấn đấu cao nhất để thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng 
vào công cuộc đào tạo, cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng phục vụ quá trình phát triển kinh 
tế-xã hội của vùng ĐBSCL và cả nước. Lễ tốt 
nghiệp không chỉ là dịp để sinh viên nhận bằng 
đại học sau khoảng thời gian bốn năm học tập 
và rèn luyện trên ghế nhà trường, mà còn ghi 
dấu một quá trình lao động không mệt mỏi, phản 
ánh tinh thần phấn đấu, cống hiến, sự tận tình 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, 
phát biểu chúc mừng tại Lễ tốt nghiệp sinh viên Khoa 
Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên ngày 04/4/2018.
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trong chỉ dạy, hướng dẫn của quý thầy, cô 
giáo và cán bộ, nhân viên trong Trường để 
từng lớp thế hệ sinh viên lấy đó làm bệ 
phóng cho con đường nghề nghiệp tương 
lai, để các em tiếp nối các thế hệ đi trước 
trên bước đường đóng góp, xây dựng quê 
hương, đất nước. Tuy nhiên, những điều 
học được ở Trường mới chỉ là những kiến 
thức cơ bản làm nền tảng ban đầu để các 
tân cử nhân và kỹ sư bước vào đời mưu 
sinh, lập nghiệp. Nhà trường mong muốn 
sinh viên Trường ĐHCT sau khi tốt nghiệp 
ra trường luôn giữ vững tinh thần học tập 
suốt đời, biết vận dụng những kiến thức đã 
học vào thực tiễn, để từ thực tiễn tự làm 
phong phú hơn vốn tri thức của mình.

Hiện tại, Trường ĐHCT đang đào tạo 98 
ngành bậc đại học (02 Chương trình Tiên tiến 
và 3 Chương trình Chất lượng cao), 45 ngành 
đào tạo thạc sĩ (01 ngành liên kết nước ngoài; 
03 ngành đào tạo bằng tiếng Anh) và 16 chuyên 
ngành bậc tiến sĩ. Trường không ngừng cải tiến, 
nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn 
quốc gia và quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn AUN-
QA, ABET, JBET. Năm 2013, Trường vinh dự 
trở thành thành viên chính thức của AUN (Mạng 
lưới các trường đại học Đông Nam Á). Đặc 
biệt, Trường đã có 03 chương trình đào tạo 
đại học được công nhận đạt chuẩn AUN-QA, 
gồm: chương trình Kinh tế nông nghiệp được 

AUN công nhận năm 2013 và hai chương trình 
tiên tiến là Công nghệ sinh học và Nuôi trồng 
thủy sản được công nhận năm 2014. Trong 
năm 2016, Trường đã thực hiện kiểm định chất 
lượng nội bộ 04 chương trình đào tạo theo tiêu 
chuẩn AUN-QA và đang xúc tiến thực hiện kiểm 
định quốc tế với 02 chương trình đào tạo chất 
lượng cao gồm Kinh doanh quốc tế và Công 
nghệ thông tin trong năm nay.

Cuối năm 2017, Đoàn đánh giá ngoài của 
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến 
hành đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục 
theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo tại Trường ĐHCT, theo kết 
quả đánh giá, Trường ĐHCT đã đạt yêu cầu về 

đảm bảo chất lượng 
(86,89% trong tổng 
số tiêu chí đánh 
giá). Kết quả này 
đã một lần nữa 
khẳng định chất 
lượng giáo dục của 
Trường ĐHCT, góp 
phần quan trọng 
nâng cao vị thế của 
Nhà trường, xứng 
đáng là trường đại 
học trọng điểm của 
quốc gia.

Sinh viên xuất sắc nhận khen thưởng.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường, trao bằng tốt 
nghiệp cho các tân cử nhân và kỹ sư.
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Ngày 20/4/2018, Khoa Công 
nghệ-Trường ĐHCT tổ 
chức Hội thảo lấy ý kiến 

giảng viên, nhà khoa học, người 
sử dụng lao động và cựu học 
viên về chương trình đào tạo 
chất lượng cao ngành Kỹ thuật 
xây dựng. Hội thảo có sự tham 
dự của PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Phó Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo các đơn vị trong trường; 
các nhà khoa học, các đơn vị sử 
dụng lao động; Ban chủ nhiệm, 
cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên 
của Khoa Công nghệ.

Chương trình đào tạo chất 
lượng cao ngành Kỹ thuật xây 
dựng với mục tiêu đào tạo kỹ sư 
Kỹ thuật xây dựng có kiến thức 
chuyên môn vững chắc, kỹ năng 
nghề nghiệp thành thạo, thái độ 
và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm 
nhận những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong 
lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng, có khả năng giải 
quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và kỹ 
năng giao tiếp tốt. 

Theo dự kiến, thời gian đào tạo của chương 
trình trong vòng 4,5 năm với 145 tín chỉ. Sinh 
viên được học tập trong môi trường được trang 
bị hiện đại, các học phần được giảng dạy bởi 
đội ngũ giảng viên trình độ cao trong và ngoài 
nước (Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan,...). 
Sinh viên được tăng cường học tiếng Anh, bên 
cạnh đó hơn 50% tổng số tín chỉ được giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Sỉ số lớp học ít với tối đa 40 
sinh viên và số sinh viên thực tập/nhóm tối đa 15 
sinh viên sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tương 
tác và thực tập nhiều hơn. Sinh viên được ưu 
tiên trong xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học, 
tham quan, học tập ở nước ngoài, xét học bổng, 
và đặc biệt được miễn thi đầu vào trong kỳ thi 
tuyển sinh sau đại học của Trường ĐHCT.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 
trưởng cho biết trong nhiều năm qua, các đơn 
vị trong trường đã tích cực mở các chương 
trình chất lượng cao với mục tiêu nâng cao trình 
độ chuyên môn, ngoại ngữ cho sinh viên, bên 
cạnh đó, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên khi 
tốt nghiệp. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện 
học tập tốt, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, 
đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều 
kinh nghiệm. Phó Hiệu trưởng cũng chia sẻ 
trong thời gian tới, bên cạnh việc trang bị cho 
sinh viên kiến thức thật tốt, Nhà trường sẽ rà 
soát, tăng cường giảng dạy các chương trình 
phát triển kỹ năng cho sinh viên, mở ra nhiều 
cơ hội đi giao lưu, học tập ngắn hạn ở nước 
ngoài. Để chương trình đào tạo sát với thực tế 
và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử 
dụng lao động thì việc lấy ý kiến các nhà khoa 
học, công ty, doanh nghiệp là điều cần thiết.  
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền đã gửi lời cảm ơn 
chân thành đến các đại biểu đã dành thời gian 
đến tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quan 
trọng góp phần hoàn thiện đề án mở ngành.

Hội thảo lấy ý kiến về 
chương trình đào tạo chất lượng cao 
ngành Kỹ thuật xây dựng 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Lễ Trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật 
bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới 

CHLB Đức cho sinh viên khu vực ĐBSCL 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tuyên dương và hỗ trợ sinh viên 
nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời chia 
sẻ, giúp đỡ các em vượt lên khó khăn 

trong học tập và cuộc sống, ngày 18/4/2018, 
Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp với 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ trao học bổng của Bộ 
Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) 
và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức 
(WUS) năm học 2017-2018 cho 22 sinh viên 
xuất sắc của các trường đại học, cao đẳng trong 
khu vực ĐBSCL.

Năm học 2017-2018, Bộ Khoa học và Nghệ 
thuật bang Hessen, CHLB Đức, thông qua 
Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức và Văn 
phòng Hessen Việt Nam, cấp 250 suất học 
bổng cho sinh viên xuất sắc của các trường đại 
học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại  
Việt Nam. Mỗi suất học bổng trị giá 216 Euro/
năm, tương đương 5.800.000 đồng. Sinh viên 
nhận học bổng được xét chọn từ các tiêu chí: là 
sinh viên tiêu biểu, có thành tích phấn đấu, rèn 
luyện tốt, có điểm học tập trung bình từ 7,5; có 
hoàn cảnh khó khăn, từ vùng sâu vùng xa, là 
con em dân tộc thiểu số, diện chính sách xã hội; 
đặc biệt ưu tiên nữ sinh viên. 

Lễ trao học bổng cho sinh viên khu vực 
ĐBSCL được tổ chức tại Trường ĐHCT, với 22 
sinh viên được nhận học bổng của các trường: 
Đại học Cần Thơ (6 sinh viên), Đại học Tiền 
Giang (4 sinh viên), Đại học Đồng Tháp (2 sinh 
viên), Đại học Trà Vinh (5 sinh viên), Cao đẳng 
Bến Tre (3 sinh viên), Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Cà Mau (2 sinh viên).

Trưởng đại diện Văn phòng Hessen tại Việt 
Nam, TS. Bùi Công Thọ chia sẻ việc có tên trong 
danh sách được nhận học bổng, các em đã 
phần nào chứng tỏ sự xuất sắc, tiến bộ, sự cố 

gắng liên tục của mình 
trong học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, Giấy 
Chứng nhận học bổng là một ưu tiên cho các 
em trên con đường tìm kiếm việc làm và tăng cơ 
hội học tập tại các quốc gia, đặc biệt tại CHLB 
Đức.

Nhân buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã bày tỏ sự cảm 
kích đối với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Nghệ 
thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học 
Thế giới CHLB Đức cho sinh viên Việt Nam nói 
chung và sinh viên vùng ĐBSCL nói riêng, đồng 
thời, nhắn nhủ đến các em sinh viên phải sử 
dụng học bổng đúng mục đích, phục vụ hiệu 
quả hoạt động học tập và rèn luyện để đạt nhiều 
thành tích hơn nữa, để xứng đáng với sự tin 
tưởng và kỳ vọng của Nhà trường và các nhà 
tài trợ và không quên viết những lá thư để gửi 
lời cảm ơn đến các tổ chức đã dành nhiều ưu ái 
đến các em. Phó Hiệu trưởng cũng mong muốn 
rằng chương trình học bổng Hesen sẽ tiếp tục 
hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
của vùng trong thời gian tới.

PGS.TS. Trần Trung Tính và TS. Bùi Công Thọ trao học bổng cho 

sinh viên Trường ĐHCT.
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Ngày 23/4/2018, Trường ĐHCT phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ 
Chí Minh (TDTT TPHCM) tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất khóa 20 
liên kết đào tạo giữa hai trường. Tham dự lễ có đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực 
thuộc, cán bộ quản lý, giảng viên, các tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp và thân nhân cùng tham dự.

Tại buổi lễ, có 29 học viên lớp cao học Khoa 
học giáo dục được nhận bằng, trong đó, 
có 05 học viên được khen thưởng vì đã 

đạt thành tích xuất sắc trong học tập và bảo vệ 
luận văn thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc 
mừng nồng nhiệt đến toàn thể các tân thạc sĩ 
vừa hoàn thành xuất sắc 
khóa học, đồng thời, bày 
tỏ niềm vui mừng vì sự 
hợp tác bước đầu tốt đẹp 
giữa Trường ĐHCT và 
Trường ĐH TDTT TPHCM 
trong liên kết đào tạo các 
ngành về Khoa học giáo 
dục. Hiệu trưởng chia sẻ 
Trường ĐHCT hiện đào 
tạo 98 ngành bậc đại học, 
45 ngành thạc sĩ và 16 
ngành tiến sĩ với tổng số 
sinh viên khoảng 50.000. 
Trường chú trọng xây 
dựng mối quan hệ hợp 
tác với các trường bạn với 

mong muốn liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực chất lượng cho vùng ĐBSCL và 
cả nước. Qua đó, Hiệu trưởng mong muốn và 
cam kết rằng Trường ĐHCT sẽ tăng cường hơn 
nữa mối quan hệ hợp tác với Trường ĐH TDTT 
TPHCM nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho 
học viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 
nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Lễ trao bằng thạc sĩ chuyên ngành 
Giáo dục thể chất khóa 20 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng Trường 
ĐH TDTT TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Đặng Hà Việt trao khen thưởng 
cho 05 học viên xuất sắc.
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Tiếp Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/4/2018, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã có buổi tiếp đón ông 
Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thảo luận một số vấn đề 
liên quan đến việc dạy và học tiếng Pháp, phát triển các chương trình đào tạo tại Trường ĐHCT.

Tại buổi gặp gỡ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chào mừng nồng nhiệt đến đoàn công tác, 

đồng thời chia sẻ một số thông tin về Trường, 
mối quan hệ gắn bó và những chương trình hợp 
tác giữa Nhà trường với Tổng Lãnh sự quán nói 
riêng và các đối tác đến từ nước Pháp nói chung. 
Trong số khoảng 50.000 sinh viên đang học tập 
tại Trường ĐHCT thì có khoảng 1.700 sinh viên 
đang theo học các chuyên ngành liên 
quan đến tiếng Pháp như: Sư phạm 
tiếng Pháp và Ngôn ngữ Pháp. Trường 
có khoảng 40 giảng viên tiếng Pháp, 
ngoài ra, một số cán bộ giảng dạy của 
Trường tại các khoa như: Khoa Công 
nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa 
Luật cũng tốt nghiệp từ các trường đại 
học của Pháp. Đặc biệt, chương trình 
đào tạo thạc sĩ Khai thác tri thức từ dữ 
liệu, được liên kết đào tạo giữa Trường 
ĐHCT và Trường Đại học Nantes.

Phát biểu tại buổi 
làm việc, ông Vincent 
Floreani, Tổng Lãnh 
sự Pháp tại thành phố 
Hồ Chí Minh đã gửi 
lời cảm ơn đến sự 
tiếp đón nồng hậu và 
bày tỏ niềm hân hạnh 
khi đến làm việc tại 
Trường ĐHCT, một 
trường đại học trọng 
điểm của Việt Nam. 
Ông cũng gửi lời cảm 
ơn cho những hỗ trợ 

của Trường ĐHCT 
trong góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai 
bên. Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán 
Pháp đề xuất tăng cường hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với các trường đại học Pháp; tăng cường 
trao đổi cán bộ, sinh viên cũng như tạo nhiều cơ 
hội du học sang Pháp của cán bộ và sinh viên; 
phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp tại Trường 
ĐHCT và đặc biệt chú trọng tăng cường hoạt 
động của "Không gian Pháp" tại Trường.

Buổi tiếp Tổng Lãnh sự Pháp tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

GS.TS. Hà Thanh Toàn tặng quà lưu niệm đến ông Vincent Floreani.
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Làm việc với Hội Hữu nghị Việt-Nhật tại Sakai, Nhật Bản 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/4/2018, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT 

đã có buổi tiếp đón và làm việc 
với Đoàn công tác của Hội 
Hữu nghị Việt-Nhật tại Sakai, 
Nhật Bản do ông Hitoshi 
Kato, Chủ tịch Hội dẫn đầu. 
Cùng tiếp đón và làm việc với 
đoàn có đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc gồm: Khoa 
Công nghệ, Ban quản lý Dự 
án Nâng cấp Trường ĐHCT 
và Phòng Hợp tác Quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt 
đến đoàn công tác Hội hữu nghị Việt-Nhật, đồng 
thời chia sẻ mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa Nhà 
trường với Nhật Bản. Hiện tại, Trường có khoảng 
50 cán bộ tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại 
học ở đất nước này. Đặc biệt, Trường đang triển 
khai thực hiện Dự án nâng cấp Trường ĐHCT 
sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. 
Trên nền tảng đó, Hiệu trưởng tin tưởng rằng mối 
quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và các đối tác 
Nhật Bản sẽ càng phát triển tốt đẹp hơn trong 
tương lai. Bên cạnh đó, GS.TS. Hà Thanh Toàn 

khẳng định Trường ĐHCT sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Hội Hữu nghị Việt-Nhật tại Sakai 
triển khai có hiệu quả các đề xuất hợp tác giữa 
các đối tác hai bên.

Bày tỏ niềm cảm kích cho sự tiếp đón nồng 
hậu từ phía Trường ĐHCT, ông Hitoshi Kato, Chủ 
tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tại Sakai mong muốn 
buổi gặp gỡ và làm việc đầu tiên với Trường 
ĐHCT sẽ mở ra hướng hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với các đối tác phía Nhật Bản, đặc biệt là 
các trường đại học. Theo đó, ông đề xuất thành 

lập một trung tâm dạy tiếng Nhật tại Trường 
và thúc đẩy việc ký kết hợp tác với Trường 
Đại học Kyoto Sangyo, Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông 
tin, thảo luận và đi đến thống nhất một số nội 
dung, vạch ra những định hướng hợp tác giữa 
các trường đại học của hai bên trong thời gian 
tới, tạo bước khởi đầu cho mối liên kết chặt 
chẽ, bền vững giữa các trường đại học nói 
riêng và mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam 
và Nhật Bản và nói chung.

Buổi làm việc với Hội Hữu nghị Việt - Nhật tại Sakai, Nhật Bản tại Nhà Điều hành, 
Trường ĐHCT.

Ảnh lưu niệm.
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Ngày 03/4/2018, Trường ĐHCT đã có buổi tiếp đón và trao đổi với đoàn công tác Trường Đại học 
Y khoa Wonkwang, Hàn Quốc do ông Kim Injong, Chủ tịch dẫn đầu. Tiếp đoàn, về phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT, PGS.
TS. Lê Việt Dũng đã gửi lời chào mừng 
nồng nhiệt đến đoàn công tác, đồng thời 

thông tin tóm tắt về Trường. Chia sẻ quan điểm 
của Nhà trường trong hoạt động hợp tác quốc 
tế, PGS.TS. Lê Việt Dũng khẳng định Trường 
ĐHCT luôn mong muốn và nỗ lực xây dựng mối 
quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ quốc gia 
trên thế giới nói chung và các đối tác 
đến từ Hàn Quốc nói riêng.

Là thành viên của Trường Đại học 
Wonkwang, Trường Đại học Y khoa 
Wonkwang có 6 khoa, 22 bộ môn và 
hiện đang đào tạo khoảng 4.700 sinh 
viên. Cũng là một trường đa ngành đa 
lĩnh vực với thế mạnh về y khoa, chăm 
sóc sức khỏe và du lịch,... Phát biểu 
tại buổi gặp gỡ Trường ĐHCT, ông Kim 
Injong, Chủ tịch Trường Đại học Y khoa 
Wonkwang đã bày tỏ vui mừng khi đến 
thăm Trường ĐHCT, một trường đại 
học hàng đầu của Việt Nam. Trên cơ 

sở những thông tin được chia sẻ của hai trường 
cùng với mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt 
đẹp, hai bên đã cùng thảo luận và đưa ra định 
hướng cho những hoạt động hợp tác sắp tới. 
Trước hết, một biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết 
làm cơ sở xúc tiến những hoạt động hợp tác 
cụ thể nhằm mục tiêu mang lại lợi ích chung và 
phát huy những thế mạnh của hai bên.

Tiếp Trường Đại học Y khoa Wonkwang, Hàn Quốc 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thảo luận tại buổi làm việc.
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Họp Ban Điều hành chung Chương trình VLIR Vietnam Network 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong 02 ngày 12 và 13/4/2018, tại Trường ĐHCT đã diễn ra phiên họp Ban Điều hành chung 
Chương trình VLIR Vietnam Network với sự tham gia của các viện, trường đại học là thành viên 
của Chương trình phía Bỉ và Việt Nam.

Do Tổ chức VLIR 
(Mạng lưới 
các trường 

đại học phía Bắc của 
Vương quốc Bỉ) tài 
trợ, Chương trình 
Mạng lưới VLIR Việt 
Nam (VLIR Vietnam 
Network) là chương 
trình liên kết giữa 
05 viện, trường của 
Việt Nam bao gồm: 
Trường ĐHCT, Học 
viện Nông nghiệp Việt 
Nam, Đại học Huế, 
Trường Đại học Nha 
Trang, và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 
2, trong đó, Trường ĐHCT đóng vai trò điều 
phối chương trình, phối hợp với Trường Đại học 
Ghent và Trường Đại học Leuven của Vương 
quốc Bỉ nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển 
các chương trình nghiên cứu sinh và đào tạo 
thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy 
sản và Công nghệ thực phẩm. Thời gian hoạt 
động chính thức của Chương trình Mạng lưới 
VLIR Việt Nam sẽ kéo dài 12 năm, được chia 
thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn I của chương trình Mạng lưới VLIR 
Việt Nam được triển khai từ năm 2013 và được 
dự kiến kết thúc vào năm 2018. Trong giai đoạn 
này, nhiệm vụ chính của mạng lưới các viện, 
trường của Việt Nam của Chương trình VLIR 
Vietnam Network là phối hợp với Trường Đại 
học Ghent và Trường Đại học Leuven chuẩn bị 
nguồn nhân lực cho công tác đào tạo, cụ thể là 
các hoạt động nâng cao trình độ tiếng Anh cho 
đội ngũ giảng viên, cập nhật và đổi mới phương 

pháp giảng dạy, nâng cấp giáo trình, bài giảng 
và xây dựng chương trình đào tạo. Theo đó, 
hiện tại có 23 học viên cao học đến từ châu 
Phi, Đông Nam Á và Việt Nam đang theo học 
chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Nuôi trồng 
thủy sản và Công nghệ thực phẩm.

Tại cuộc họp Ban điều phối chung Chương 
trình VLIR Vietnam Network, Chủ nhiệm Dự án 
Nuôi trồng thủy sản và Dự án Công nghệ thực 
phẩm đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động giai 
đoạn 2013-2017 và tiến độ hoạt động của kế 
hoạch năm 2018 của hai Dự án. Quản lý chương 
trình cũng báo cáo về các thành viên tiềm năng 
của VLIR Vietnam Network tại Campuchia, Lào, 
Myanmar và Kế hoạch triển khai xây dựng và 
hoàn thành chương trình giai đoạn II. Trên cơ 
sở đó, các thành viên của Chương trình VLIR 
Vietnam Network đã thảo luận về kết quả 
chương trình giai đoạn I, đồng thời, phân công, 
lập kế hoạch triển khai xây dựng các hoạt động 
chương trình giai đoạn II.

Ban Điều hành chung Chương trình VLIR Vietnam Network họp tại Nhà Điều hành, 
Trường ĐHCT.
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DỰ ÁN ODA

Lễ Mở thầu Gói thầu 2-1 
thuộc Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/4/2018, Ban Quản lý dự án ODA Trường ĐHCT tổ chức Lễ Mở thầu gói thầu 2-1 "Mua 
sắm trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm hiện hữu" thuộc Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT tại 
Nhà điều hành.

Tham dự lễ có GS. Tetsu Ando, Cố vấn 
trưởng Dự án Hợp tác kỹ thuật; ông 
Yamayoshi Takeshi, Liên danh nhà thầu 

tư vấn cho Dự án; đại diện 03 nhà thầu tham dự 
và chứng kiến buổi mở thầu. Về phía Trường 
ĐHCT, có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; 
PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA.

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn 
vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được Bộ 
GD&ĐT phê duyệt từ tháng 3 năm 2015 với 
mục tiêu xây dựng, nâng cấp Trường ĐHCT 
trở thành trường đại học xuất sắc được quốc 
tế công nhận về đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và quản trị đại học.

Năm hợp phần được triển khai thực hiện 
trong Dự án bao gồm: Phát triển nguồn nhân 

lực, thực hiện các dự án 
nghiên cứu, phát triển cơ 
sở vật chất, mua sắm thiết 
bị nghiên cứu, và dịch vụ 
tư vấn. Ở hợp phần mua 
sắm thiết bị nghiên cứu, 
các phòng thí nghiệm sẽ 
được đầu tư thiết bị hiện 
đại và đồng bộ: 1.492 thiết 
bị mới cho lĩnh vực nông 
nghiệp; 720 thiết bị mới 
cho lĩnh vực thủy sản; 543 
thiết bị mới cho lĩnh vực 
môi trường; 13 thiết bị cho 
nhóm hỗ trợ công nghệ 
thông tin; và 195 thiết bị cho 
nhóm hỗ trợ nghiên cứu 
thuộc 03 lĩnh vực ưu tiên.  

PGS.TS. Trần Trung Tính, đại diện bên mời thầu cùng đại diện các nhà thầu ký biên bản mở Hồ sơ đề 
xuất kỹ thuật.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA, thông tin tóm tắt về Dự án và Gói 
thầu 2-1.

DỰ ÁN ODA
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Theo đó, Gói thầu 2-1 sẽ đầu tư 
các trang thiết bị thí nghiệm cho các 
phòng thí nghiệm hiện có của Trường 
với mục đích phục vụ cho giảng dạy, 
thực tập, thực hành. 

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT công 
bố các văn bản có liên quan đến gói 
thầu 2-1 gồm Quyết định số 94/QĐ-
ĐHCT ngày 12/01/2018 của Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT về việc phê 
duyệt danh sách các nhà thầu đáp 
ứng yêu cầu gói thầu 2-1, Quyết định 
số 174/QĐ-ĐHCT ngày 22/01/2018 

của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc 
phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu 
2-1. Sau đó, Tổ kỹ thuật và Tổ chuyên gia 
tiến hành mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 
gói thầu 2-1.

Các Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được đánh 
giá một cách công bằng, minh bạch để 
chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, 
kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để 
tiếp tục giai đoạn tiếp theo là mở và đánh 

giá Hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu. Từ 
đó, Nhà trường lựa chọn ra nhà thầu cung 
cấp hàng hóa đạt yêu cầu kỹ thuật với chi 
phí hợp lý nhất đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

PGS.TS. Trần Trung Tính, đại diện bên mời thầu cùng đại diện các nhà thầu ký biên bản mở Hồ sơ đề 
xuất kỹ thuật.
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Hội nghị Đảng ủy mở rộng sơ kết công tác Quý I và 
triển khai Chương trình công tác Quý II năm 2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 24/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT đã tiến hành Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2018. Tham dự Hội nghị 
có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ 
sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở các đơn vị trực thuộc Trường.

Tại Hội nghị, 
Đ/c Trần Thị 
Thanh Hiền, 

Bí thư Đảng ủy đã 
báo cáo tóm tắt 
tình hình thực hiện 
nhiệm vụ Quý I năm 
2018 với những kết 
quả nổi bật như 
sau:

- Về công tác đào 
tạo: Xác định chỉ 
tiêu tuyển sinh năm 2018; tổ chức các hoạt động 
tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp tại Trường và các 
tỉnh ĐBSCL; quyết định công nhận tốt nghiệp đại 
học và cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2018; 
hoàn chỉnh và gửi Bộ GD&ĐT 03 đề án mở ngành 
đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; khai giảng 
02 lớp thạc sĩ liên kết với Học viện An ninh Nhân 
dân; tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ ngành Quản lý 
dự án xây dựng khóa tháng 11/2015 liên kết giữa 
Trường ĐHCT và Trường Đại học Xây dựng.

- Về công tác đảm bảo chất lượng: Thực hiện 
tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài 02 chương 
trình đào tạo trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-
QA; ban hành kế hoạch đánh giá ngoài chất lượng 
chương trình đào tạo Trường ĐHCT theo tiêu chuẩn 
AUN-QA trong năm 2018.

- Về công tác hợp tác quốc tế và quản lý dự án: 
Tiếp nhận mới 04 dự án quốc tế với tổng số tiền 
4,37 tỷ đồng, tổ chức 04 hội nghị, hội thảo quốc 
tế; ký mới 04 bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác 
quốc tế. Đối với Dự án "Nâng cấp Trường ĐHCT": 
Tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Dự án Nâng 

cấp Trường ĐHCT và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật giai 
đoạn 2015-2017; tổ chức Lễ ký hợp đồng triển khai 
thực hiện 14 chương trình nghiên cứu (đợt 1); hoàn 
thành 05 suất đào tạo, tập huấn ngắn hạn về an 
toàn, vận hành và quản lý phòng thí nghiệm; phê 
duyệt 03 nhà thầu của gói thầu 2-1 "Mua sắm thiết 
bị cho các phòng thí nghiệm hiện hữu".

- Về công tác tổ chức-cán bộ: Thực hiện quy trình 
bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và trưởng các đơn vị 
nhiệm kỳ 2017-2022; triển khai quy trình bổ nhiệm 
chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền đã 
trình bày Dự thảo chương trình công tác Quý II năm 
2018 đối với tất cả các mặt về công tác chuyên 
môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo 
các đoàn thể. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã lắng nghe 
và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu từ các 
đơn vị nhằm đóng góp cho Dự thảo, góp phần nâng 
cao hiệu quả trong công tác của các đơn vị trong 
toàn Trường và hoàn thành mục tiêu đề ra trong 
Quý II năm 2018.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018 và kế hoạch 
công tác Quý II năm 2018.
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Tiếp xúc sinh viên là hoạt động thường 
niên của Trường ĐHCT nhằm lắng nghe 
những tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận và 

giải quyết những phản ánh của sinh viên về hoạt 
động chung của Trường như: việc giảng dạy và 
học tập, công tác sinh viên, xây dựng trường 
lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức 
tự quản, phong trào sinh viên,... từ đó, giúp Hiệu 
trưởng và lãnh đạo Trường có định hướng chỉ 
đạo hiệu quả về công tác phát triển Nhà trường 
trong thời gian tới.

Ngày 08/4/2018, Trường ĐHCT tổ chức buổi 
tiếp xúc giữa lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các 
đơn vị, đoàn thể các cấp trong Trường với 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 31.000 
sinh viên chính quy của Trường.

Buổi gặp gỡ và tiếp xúc sinh viên 
được diễn ra trong không khí cởi 
mở và thân thiện, các 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; vấn đề vệ sinh xây dưng 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 và các đơn vị 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.

Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ 
tiếp xúc cử tri 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 6/4/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ gồm: ông Trần Quốc Trung, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành 
ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHCT, 
ĐBQH; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức buổi tiếp 
xúc cử tri tại Trường ĐHCT với chuyên đề về "Công tác dạy và học ở các cơ sở giáo dục đại học, 
cao đẳng trên địa bàn và lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và 
Luật Giáo dục Đại học".

Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua 
ngày 14/6/2005. Qua 12 năm thực hiện, 
Luật Giáo dục đã góp phần phát triển sự 

nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và 
chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đào tạo 
nhân tài cho đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai thực hiện Luật đã nảy sinh những vấn 
đề chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên 
cạnh đó, Luật Giáo dục Đại học ban hành năm 
2012. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật Giáo 
dục Đại học cũng dần bộc lộ những hạn chế, bất 
cập trước yêu cầu mới của thực tiễn tổ chức và 
hoạt động giáo dục đại học trong điều kiện phát 
triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng.

 Vì vậy, buổi tiếp xúc cử tri nhằm mục đích 
tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những 

tâm tư, nguyện vọng và kiến 
nghị của nhiều đối tượng cử 
tri; xem xét đánh giá việc 
thực hiện các chính sách, 

pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ; lấy 
ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục 
Đại học; tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp và kịp thời 
phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, 
các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa 
phương xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri 
theo quy định của pháp luật.  

 Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri từ các sở, 
ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ đã tích cực, thẳng 
thắn đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý được 
đánh giá thiết thực và cụ thể, phản ánh được 
thực trạng, những thuận lợi, khó khăn và vướng 
mắc trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục và 
Luật Giáo dục Đại học. Đoàn ĐBQH sẽ tổng 
hợp ý kiến, chọn lọc và kiến nghị đến Quốc hội.

Buổi tiếp xúc cử tri được diễn ra tại Trường ĐHCT.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT đợt 1, năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT 
được tổ chức 2 đợt vào tháng 4 và tháng 
11 hàng năm nhằm kết nối các công ty, 

doanh nghiệp cần sử dụng lao động và nguồn 
ứng viên sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt 
nghiệp của Trường.

Đợt 1 năm 2018, Phòng Công tác sinh viên-
Trường ĐHCT phối hợp với Trung tâm Dịch 
vụ việc làm thành phố Cần Thơ, Trung tâm 
Liên kết đào tạo và Đoàn Thanh niên-Trường 
ĐHCT cùng các công ty, doanh nghiệp tổ chức 
Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT năm 
2018 vào ngày 07/4/2018 với sự tham gia của 
33 công ty, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực 

kinh tế, nông nghiệp, 
thủy sản, công nghệ, 
hàng tiêu dùng,...

Với mục tiêu tạo cầu 
nối cho sinh viên chuẩn 
bị tốt nghiệp và mới tốt 
nghiệp có cơ hội gặp 
gỡ, nắm bắt thông tin 
về nhu cầu tuyển dụng 
của đơn vị sử dụng lao 
động; góp phần nâng cao kiến thức thị trường, 
nhu cầu lao động, tính cạnh tranh và các cơ hội 
việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành 

của sinh viên. Hội chợ việc làm đợt 1 năm 2018 
đã thu hút khoảng 1.000 sinh viên tham gia với 
nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như: phỏng 
vấn tuyển dụng trực tiếp; hướng dẫn viết hồ 
sơ xin việc; tư vấn lựa chọn ngành nghề; tham 

quan gian hàng quảng bá giới thiệu về đơn vị, 
sản phẩm, dịch vụ; tư vấn giới thiệu cơ hội du 
học, đào tạo, thực tập,…

Ngày hội việc làm kết thúc thành công với 
sự tham gia của nhiều công ty, doanh nghiệp 
và đông đảo sinh viên, góp phần tạo cầu nối 
giữa nhà tuyển dụng và người lao động, qua đó 

làm tăng cơ hội việc làm 
cho sinh viên. Đây cũng là 
dịp để các doanh nghiệp 
nắm bắt tình hình đào tạo, 
định hướng và tạo cơ hội 
nghề nghiệp cho sinh viên 
sau khi tốt nghiệp, trang bị 
những kỹ năng cần thiết 
khi tìm kiếm việc làm. Bên 
cạnh đó, Nhà trường và 
doanh nghiệp có cơ hội 
trao đổi thông tin, chia sẻ 

những khó khăn thách thức về nguồn nhân lực 
cũng như hợp tác trong vấn đề đào tạo và việc 
làm.

17BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/4/2018, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường ĐHCT tổ 
chức Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin năm 2018. Tham dự Lễ Khai mạc ngày hội có PGS.
TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng; Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa CNTT&TT và 09 
công ty, doanh nghiệp gồm: FPT Software HCM, IVS, SANCOH, TECHBASE, TMA, FUJINET, 
BOSCH, BE Solutions, MEKONGDATA; và khoảng 1.500 sinh viên Trường ĐHCT và các trường 
đại học trong khu vực ĐBSCL.

Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 
năm 2018 nhằm trang bị những kỹ năng 
cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên, tăng khả năng tìm kiếm việc làm của 
sinh viên, tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên 
sau khi tốt nghiệp; tăng cường mối quan hệ 
bền vững giữa Nhà trường-doanh 
nghiệp-cơ quan truyền thông trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu của xã hội. Bên 
cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp có thể tìm 
kiếm nguồn nhân lực tốt nhất, đây 
còn là dịp để Nhà trường và doanh 
nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin 
với nhau trong vấn đề đào tạo và 
nhu cầu nguồn nhân lực; là cơ hội 
giao lưu giữa các khoa, trường có 
đào tạo ngành công nghệ thông 

tin trong vùng ĐBSCL để học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại ngày hội, các em sinh viên được giới thiệu 
tổng quan về các chương trình hoạt động của các 
công ty,  doanh nghiệp qua các gian hàng quảng 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai mạc Ngày hội.
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bá, 
g i ớ i 
thiệu về 
đơn vị, sản 
phẩm, dịch vụ; phỏng vấn tuyển dụng trực 
tiếp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội du 
học, đào tạo, thực tập,...

Phát biểu tại Ngày hội việc làm Công nghệ 
thông tin năm 2018, PGS.TS. Trần Trung Tính 
chia sẻ Trường ĐHCT là trường đa ngành, đa 
lĩnh vực trọng điểm của quốc gia với nhiệm vụ 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của vùng ĐBSCL nói riêng và cả 
nước nói chung. Với sứ mệnh và tầm nhìn 
đã đặt ra, Trường không ngừng đầu tư và 
phát triển cơ sở vật chất, nâng cao trình độ 
giảng viên, cải tiến chương trình đào tạo, hệ 
thống quản lý, tăng cường  giao lưu, hợp tác 

trong nước và quốc tế nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo, tiếp cận 

chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, Trường luôn chú 
trọng hợp tác, liên kết với 
doanh nghiệp trong các hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, tạo điều kiện cho 

sinh viên tiếp cận môi trường 
làm việc thực tế, tìm kiếm cơ hội 

việc làm cho sinh viên,... Là một 
trong những đơn vị lớn của Trường 

ĐHCT, Khoa CNTT&TT tổ chức 
Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 

vào tháng Tư hàng năm, đã tạo cầu nối giữa 
doanh nghiệp và sinh viên, là minh chứng cho 
mối quan hệ gắn bó giữa Nhà trường và doanh 
nghiệp cũng như cam kết của Nhà trường trong 
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 
công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của xã 
hội.

PGS.TS. Trần Trung Tính cũng gửi lời cảm ơn 
trân trọng đến các doanh nghiệp đã luôn đồng 
hành cùng Nhà trường trong công tác đào tạo, 
tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ kinh 
nghiệm và tập huấn kỹ năng cần thiết cho sinh 
viên. Trong thời gian tới, Trường ĐHCT mong 
muốn mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường 
và doanh nghiệp tiếp tục bền chặt và hiệu quả, 
cùng chung tay góp phần hỗ trợ công tác phát 
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã 
hội.
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Tọa đàm “Làm gì để khởi nghiệp hiệu quả?” 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/4/2018, Trường ĐHCT phối hợp Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức buổi tọa đàm “Làm gì 
để khởi nghiệp hiệu quả?”. Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; ông Trần Minh Hùng, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn; cùng đại diện các cơ quan 
báo chí, đài truyền hình trong vùng ĐBSCL.

Diễn giả tham gia buổi Tọa 
đàm có ông Lê Minh Hoan, Bí 
thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông 

Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 
PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phó 
Trưởng Phòng Quản lý khoa học-
Trường ĐHCT, ông Nguyễn Phương 
Lam, Phó Giám đốc phụ trách VCCI 
Cần Thơ; ông Phạm Minh Quốc, 
Giám đốc KVIP Cần Thơ,...

Buổi tọa đàm “Làm gì để khởi 
nghiệp hiệu quả?” nhằm phát triển 
cộng đồng nhà khoa học trẻ khởi 
nghiệp tại các trường đại học và cao đẳng ở khu 
vực ĐBSCL và đề ra giải pháp khởi nghiệp hiệu 
quả trước thực tế phong trào khởi nghiệp đang 
nở rộ ở ĐBSCL. Hoạt động này góp phần đẩy 
mạnh sự liên kết giữa nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của trường đại học và 
doanh nghiệp, với mong muốn góp phần vào 
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của đất 
nước thông qua các hoạt động khích lệ, ươm 
tạo, khởi nghiệp, phát triển những công trình 
nghiên cứu khoa học thành sản phẩm thương 
mại hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, GS.TS.  
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia 
sẻ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới và 
sáng tạo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng 
đối với chất lượng giáo dục và đào tạo. Với 
định hướng xây dựng Trường ĐHCT trở thành 
trường đại học xuất sắc, đại học nghiên cứu, 
đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Trường ĐHCT 
đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 

ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp 
và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà 
trường. Trong những năm qua, hoạt động khoa 
học công nghệ trong Trường ĐHCT đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Các công bố, kết 
quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ không chỉ góp phần quan trọng trong nâng 
cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội của khu vực ĐBSCL.

Thông qua buổi tọa đàm, Trường ĐHCT 
mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, 
chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu tham dự 
nhằm giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ của Trường ĐHCT 
ngày càng tốt hơn với mục tiêu nâng cao chất 
lượng đào tạo, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ với các 
viện, trường, doanh nghiệp, địa phương và hỗ 
trợ sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ở 
khu vực ĐBSCL và cả nước.

Tọa đàm "Làm gì để khởi nghiệp hiệu quả?" diễn ra tại Nhà điều 
hành, Trường ĐHCT.
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Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đến thăm và 
chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 
của đồng bào Khmer, ngày 04/4/2018, 
đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Cà 

Mau đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các 
em sinh viên người dân tộc Khmer đang học tại 
Trường ĐHCT.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết 
và chia sẻ thông tin về những thành tựu đạt 
được của tỉnh Cà Mau trong năm qua và kế 
hoạch phát triển trong những năm tiếp theo; qua 
đó mong muốn các em sẽ cố gắng học tập thật 
giỏi để trở thành một người có ích cho xã hội, 
xây dựng quê hương Cà Mau nói riêng và đất 
nước nói chung ngày càng giàu đẹp.

 Phát biểu tại buổi họp mặt, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho biết, tổng 
số sinh viên chính quy đang học tại Trường là 
khoảng 31.500 sinh viên. Sinh viên người dân 
tộc thiểu số hơn 2.800, trong đó người dân tộc 
Khmer khoảng 1.682 sinh viên. Khoảng 2.795 
sinh viên quê ở Cà Mau đang học tại Trường 
ĐHCT, trong đó có 45 em sinh viên là người 
dân tộc Khmer. Nhà 
trường luôn quan tâm 
và dành nhiều chính 
sách hỗ trợ, ưu tiên 
cho các em sinh viên 
người dân tộc Khmer 
khi tham gia học tập và 
rèn luyện tại Trường. Tết 
cổ truyền Chôl Chnăm 
Thmây đang cận kề, 
Hiệu trưởng cũng gửi 
những lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất đến đồng bào 
dân tộc Khmer, chúc mọi 
người có một cái Tết thật 
vui tươi và hạnh phúc.

Trong không khí gặp mặt đầm ấm và nhiều ý 
nghĩa, đại diện các em sinh viên đã gửi lời cảm 
ơn chân thành đến Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau và 
Trường ĐHCT đã hỗ trợ cho các em trong suốt 
4 năm học tập tại Trường; giúp các em hoàn 
thành tốt quá trình học tập của mình và vững 
tin hơn trên bước đường tương lai. Qua đó, các 
em sinh viên cũng hứa là sẽ cố gắng học tập 
thật tốt để không phụ lòng mong mỏi và sự quan 
tâm của gia đình và xã hội. 

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau chúc Tết và chia sẻ 
thông tin.

Ảnh lưu niệm.
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Khoa Kinh tế ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với 
Công ty cổ phần Vinpearl

Khoa Kinh tế

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên bổ sung 
các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, 
sẵn sàng làm việc trong môi trường tiêu 

chuẩn 5 sao ngay sau khi tốt nghiệp và có cơ 
hội được tuyển dụng việc làm, Khoa Kinh tế-
Trường ĐHCT tổ chức Lễ Ký kết biên bản thỏa 
thuận hợp tác với Công ty cổ phần Vinpearl vào 
ngày 13/4/2018.

  Đến dự buổi Hội thảo có bà Đỗ Hoàng Linh, 
phụ trách đào tạo khu vực miền Nam, Công ty 
Vinpearl; PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trưởng 
Khoa Kinh tế; PGS.TS. Huỳnh Trường Huy, 
Trưởng Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ 
hành.

Nội dung trao đổi bao gồm các hoạt động 
về hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và cơ 
hội việc làm; phối hợp xây dựng, tổ chức các 
chương trình đào tạo thực nghiệp ngành Du lịch 
và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh 
viên.

Công ty Cổ phần Vinpearl cam kết sẽ hỗ trợ 
thực hành, thực tập và cơ hội 
việc làm cho sinh viên thông 
qua các hoạt động hỗ trợ sinh 
viên đạt tiêu chuẩn đến cơ sở 
của Vinpear trong cả nước 
để thực hành, thực tập theo 
đúng quy định của hai bên về 
thời gian, địa điểm, nội dung, 
quy chế,... Giới thiệu cán bộ 
lãnh đạo, chuyên gia có kinh 
nghiệm tham gia vào làm 
khách mời cho chương trình 
đào tạo tại Trường và cung 
cấp nhu cầu tuyển dụng, 
đồng thời cam kết cơ hội việc 

làm cho sinh viên của Khoa Kinh tế hàng năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng đề nghị được 
phối hợp với Khoa Kinh tế xây dựng, tổ chức 
các chương trình đào tạo thực nghiệp ngành 
Du lịch. Bố trí các lớp học OJT (on-job-training) 
cho học viên tại các cơ sở của Vinpear trong 
cả nước. Ngoài ra, Công ty cổ phần Vinpearl 
cũng đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ 
trợ sinh viên như: Chương trình tư vấn hướng 
nghiệp ngành Du lịch, chương trình học bổng 
Vinpearl Trainee Leader, chương trình Tour 
tham quan thực tế nghề và tham gia hoạt động 
của Vinpearl Trainee Club.

PGS.TS. Lê Khương Ninh, Trưởng Khoa 
Kinh tế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty 
cổ phần Vinpearl, đồng thời bày tỏ sự hài lòng 
đối với các nội dung trao đổi giữa hai bên. Khoa 
Kinh tế cam kết sẽ hỗ trợ thông tin nội dung 
thực hành, kế hoạch kiến tập, thực tập thực tế, 
số lượng sinh viên có nhu cầu thực hành, thực 
tập, việc làm. 

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Tháng Tư - Rực rỡ sắc hoa Kèn hồng
Ban Tuyên Giáo Đoàn trường

Giữa cái nắng chang chang của những ngày đầu tháng Tư oi ả, có một loài hoa đã nở rộ 
trong khuôn viên Khoa Sư Phạm, Trường ĐHCT. Không phải sắc tím của loài bằng lăng 
hay sắc đỏ rực trời của những hàng phượng vĩ mà là sắc hồng lãng mạn, dịu dàng thu hút 

mọi ánh nhìn của loài hoa Kèn hồng đang khoe sắc thắm mùa đầu tiên. 

Không ít lần đi ngang qua Khoa Sư Phạm, tôi lại cứ thắc mắc về một loài cây cứ độ tháng 3, 
tháng 4 là trút lá trơ cành để lại thân cây lêu nghêu, khẳng khiu, liêu xiêu trước gió. Năm nay, cây 
vẫn âm thầm thay lá nhưng đâu ai ngờ trên những thân cây trơ trọi ấy là những chùm hoa màu 
hồng đang bung từng cánh để khoe sắc dưới màu nắng tháng tư. Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng ngắm 
nghía từng chùm hoa Kèn hồng tươi thắm. Trường chúng tôi đã có thêm một loài hoa đẹp góp phần 
xua đi cái oi bức của ánh nắng chói chang và áp lực của sinh viên trong mùa thi cử. Cứ mỗi lần 
đi ngang qua hàng cây Kèn hồng, sinh viên chúng tôi lại ngắm nhìn, rồi trầm tư, suy nghĩ về cuộc 
sống, về tương lai, về tuổi trẻ thật tươi đẹp biết bao.

Mùa hoa Kèn hồng nở rộ đầu tiên như một thành quả xứng đáng đối với công vun trồng, chăm 
bón của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường trong những năm qua. Từ hình ảnh 
của loài cây này tôi càng trân quý hơn những buổi lao động “Tuần lễ xanh” làm cỏ, chăm sóc, bảo 
vệ cây xanh trong khuôn viên Trường, góp phần xây dựng môi trường học tập xanh-sạch-đẹp, từ 
đó sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Rồi đây tháng Tư sẽ là mùa của sắc hoa Kèn hồng rực rỡ. Hi vọng mùa hoa Kèn hồng trong 
những năm sau sẽ nở rộ, rực rỡ và tươi đẹp hơn, góp phần tô điểm cho khuôn viên Trường ĐHCT 
thêm hương sắc.
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HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM 
AN NINH TRẬN TỰ VÀ AN TOÀN TẠI KÝ TÚC XÁ

Phòng Công tác Sinh viên

Ký túc xá (KTX) Trường ĐHCT, nằm trong 
khuôn viên nhà trường tại Khu 2 và Khu 
Hòa An, tạo thuận tiện cho sinh viên (SV) 

trong việc ăn ở, sinh hoạt và học tập tại Trường. 
Lưu lượng SV nội trú bình quân khoảng 7.000 
SV. 

Vấn đề an ninh trật tự (ANTT) KTX là vấn 
đề được nhiều người quan tâm. Các vấn đề về 
ANTT như: mất cắp tài sản, gây gỗ đánh nhau, 
rượu bia, cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, hàng 
đa cấp trá hình, truyền đạo trái phép… trước 
đây từng diễn ra ở  KTX. Nó sẽ còn hiện hữu 
với nhiều mức độ khác nhau nếu không có các 
hình thức xử lý và giải pháp ngăn ngừa, phòng 
chống phù hợp.

Trong thời gian qua, công tác ANTT, an toàn 
trong KTX của Trường ĐHCT luôn được giữ 
vững, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo, 
thực sự KTX là một địa chỉ tin cậy cho SV trong 
thời gian đào tạo tại Trường. Đây cũng là tiêu 
chí cạnh tranh  giữa KTX và nhà trọ tư nhân. 
Hiện nay, Trung tâm Phục vụ sinh viên (PVSV) 
đã huy động nguồn lực và thực hiện nhiều giải 
pháp bảo đảm ANTT và an toàn trong KTX.

 Một trong các giải pháp thực hiện trong thời 
gian qua là huy động nguồn lực vào quá trình 
quản lý điều hành, quan trọng hơn hết là yếu 
tố nhân lực. Ngoài đội ngũ Viên chức có kinh 
nghiệm và tâm huyết, còn có lực lượng bảo vệ 
chuyên nghiệp, luôn có mặt 24/24, là lực lượng 
vừa bảo đảm ANTT, vừa hỗ trợ kịp thời cho SV 
nội trú, nhất là hỗ trợ y tế, giữ gìn ANTT, phòng 
cháy chữa cháy… Nhà trường còn được hỗ 
trợ từ công an địa phương 01 biên chế công 
an khu vực tại Khu 2, phối hợp với lực lượng 
bảo vệ có mặt thường xuyên tại KTX còn có tác 
dụng ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, nhất là 
nạn trộm cắp hoặc gây rối về ANTT. Huy động 

nhân lực vào khâu quản lý còn phải kể đến một 
lực lượng hùng hậu từ SV, trong vai trò SV Tự 
quản và An ninh xung kích. Hàng năm, Trung 
tâm PVSV huy động hơn 200 SV tham gia hoạt 
động này. Trung tâm cũng xác định, đây là một 
khâu trong quá trình đổi mới quản lý; mặt khác, 
tạo mọi điều kiện cho SV phát huy vai trò tự 
quản, tự rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt 
động. Khai thác hiệu quả lực lượng này giúp 
Trung tâm PVSV từng bước tinh giản đội ngũ 
viên chức phù hợp. 

Hiện tại, KTX-Trường ĐHCT đang huy động 
lực lượng SV tự quản thành 3 nhóm chính. Đội 
SV tự quản (Nhà trưởng, Nhà phó) là lực lượng 

THAM LUẬN
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hỗ trợ giám sát tại các dãy nhà (phổ biến các 
thông báo, nhắc nhở công tác vệ sinh, đề xuất 
các yêu cầu của SV cho Ban Quản lý KTX …). 
Đội An ninh xung kích thực hiện vai trò tuyên 
truyền, nhắc nhở chấp hành nội quy; ghi nhận 
và đề xuất xử lý SV vi phạm; giữ gìn ANTT, hỗ 
trợ công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện 
người lạ mặt vào khu vực; huy động SV tham 
gia các hoạt động…. Đội SV nồng cốt (là thành 
viên Ban cán sự lớp, Ban chấp hành các Hội, 
Đoàn trong Trường, đảng viên là SV). Nhiệm vụ 
của nhóm này là nắm bắt dư luận xã hội, ghi 
nhận và báo cáo cho lãnh đạo Phòng Công tác 
Sinh viên và Trung tâm PVSV các trường hợp 
bất thường hoặc các hiện tượng có dấu hiệu bất 
thường để kịp thời xử lý (kể cả phát hiện SV có 
hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, các trường 
hợp SV bị trầm cảm,…).  

Ngoài nhân lực, nguồn lực tài chính cũng rất 
quan trọng. Huy động nguồn lực tài chính nhằm 
thực hiện sửa chữa lớp, trang bị vật chất trong 
phòng ở đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa 
dạng của nhiều đối tượng SV; xây dựng các khu 
vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao, sinh hoạt cộng đồng, tổ chức nhiều 
câu lạc bộ theo sở thích cho SV nội trú; mặt 
khác, huy động nguồn lực tài chính (của nhà 
trường và nguồn xã hội hóa) trong việc chăm 
lo về chế độ chính sách, hỗ trợ về đời sống vật 
chất và hỗ trợ các hoạt động SV tại KTX.

Trong các giải pháp bảo đảm về ANTT tại khu 
KTX, còn phải phối hợp đồng bộ nhiều bộ phận, 
nhiều đơn vị chức năng trong và ngoài trường, 
trong đó phải phối hợp với Công an các cấp địa 
phương. Trường ĐHCT và Công an thành phố 
Cần Thơ đã ký Quy chế phối hợp. Trong thời 
gian qua, công tác phối hợp với Công an các 
cấp tại địa phương trong công tác bảo đảm về 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mang lại 
hiệu quả to lớn. Xác định đây là nhiệm vụ chính 
trị của 2 đơn vị. 

Ngoài ra, trong công tác phối hợp còn thực 
hiện với Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Cần Thơ 
và Vụ địa phương III, chủ yếu thực hiện công 
tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống 
tội phạm, nâng cao ý thức pháp luật cho SV, tổ 
chức báo cáo các chuyên đề nhằm cung cấp 
thông tin về thời sự, về chính sách và tuyên 
truyền chấp hành pháp luật dành cho SV dân 
tộc.  

 Để xây dựng và phát triển KTX theo mô hình 
mới, đáp ứng quá trình phát triển nhà trường, 
ngoài xây dựng các tiêu chí khác, nhất thiết phải 
xây dựng môi trường kể cả môi trường sống 
và môi trường an toàn về ANTT trong KTX nói 
riêng và nhà trường nói chung, bảo đảm cho sự 
phát triển bền vững. 

THAM LUẬN
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