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Thực hiện Công văn số 
926-CV/TU ngày 10 
tháng 3 năm 2018 của 

Thành ủy Cần Thơ về việc 
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực 
hiện nghị quyết đại hội cấp 
trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-
2020, ngày 19/6/2018, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Trường 
ĐHCT tiến hành Hội nghị Sơ 
kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 
để kiểm điểm, đánh giá kết 
quả thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội Đảng bộ trong hơn hai 
năm qua, đồng thời khẳng định 
mục tiêu và các chỉ tiêu chủ 
yếu phải đạt và đề ra phương 
hướng phấn đấu, các giải pháp 
để thực hiện thành công Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm 
kỳ 2015-2020.

Đến tham dự và chỉ đạo 
Hội nghị có Đ/c Trần Việt 
Trường, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Cần Thơ; ngoài ra 

còn có các đồng chí đại diện 
Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban 
Dân vận, Ban Nội chính và Ủy 
Ban kiểm tra Thành ủy. Về phía 
Trường ĐHCT có các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Giám hiệu; các đồng chí lãnh 
đạo các đoàn thể cấp trường 
cùng lãnh đạo Đảng, chính 
quyền các đơn vị trực thuộc về 
dự Hội nghị.  

Hội nghị đã thông qua báo 
cáo sơ kết thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ giữa 
nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo 
tập trung đánh giá những kết 
quả đạt được cũng như những 
thuận lợi, khó khăn của Nhà 
trường trong quá trình triển 
khai, tổ chức thực hiện Nghị 
quyết; tìm ra nguyên nhân và 
rút ra bài học kinh nghiệm. 
Trên cơ sở đó, Hội nghị xác 
định nhiệm vụ trọng tâm và 
khâu đột phá để tiếp tục thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, 
chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội 
đã đề ra đến năm 2020. Cũng 
tại Hội nghị, các đại biểu đã 
nghe báo cáo kiểm điểm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
trên các lĩnh vực công tác từ 
đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên cơ 
sở đó, Hội nghị đã nghe những 
ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại 
diện Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ, những ý kiến đóng 
góp tích cực của Ban Giám 
hiệu và đại diện các đơn vị cho 
bản dự thảo báo cáo cũng như 
đóng góp những giải pháp cho 
các hoạt động của Nhà trường 
để không ngừng nâng cao chất 
lượng tổ chức Ðảng, phát huy 
vị thế và phát triển thương hiệu 
của Nhà trường.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, 
dưới sự chỉ đạo kịp thời của 
Thành ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao của Đảng ủy, Trường 
ĐHCT đã bám sát Nghị quyết 
Đại hội và các chương trình 
công tác để thực hiện tốt nhiều 
mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: 
Quy mô, ngành nghề, chất 
lượng đào tạo được mở rộng 
và nâng cao, đáp ứng yêu cầu 
của xã hội và quá trình hội nhập; 
năng lực nghiên cứu khoa học 
và hiệu quả chuyển giao công 
nghệ được nâng cao, các đề 
tài, dự án có tính liên ngành 
được đẩy mạnh; quan hệ hợp 
tác được mở rộng; công tác 
đào tạo đội ngũ cán bộ được 
đẩy mạnh; các nguồn lực tài 
chính được sử dụng hiệu quả; 
điều kiện làm việc, sinh hoạt và 
đời sống của viên chức, người 

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT 
lần thứ XI (2015-2020)

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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lao động được cải thiện; công 
tác xây dựng Đảng luôn được 
chú trọng và hoạt động của hệ 
thống chính trị không ngừng 
được củng cố;...

Trong thời gian tới, Đảng bộ 
Trường ĐHCT tiếp tục khẳng 
định mục tiêu chung là “Nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. Xây dựng 
Trường ĐHCT trở thành trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ 
mạnh, đóng góp hiệu quả vào 
sự phát triển của vùng và cả 
nước; có năng lực đào tạo, 
nghiên cứu khoa học đạt trình 
độ chung của các trường đại 
học trong khu vực Đông Nam 
Á và thế giới đối với một số 
ngành mũi nhọn”. Trên cơ sở 
đó, Trường tiếp tục tập trung 
xây dựng môi trường làm việc 
và học tập chuyên nghiệp và 
hiệu quả, đảm bảo cho cán bộ 
giảng viên và học viên của Nhà 
trường; không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo và nghiên 
cứu khoa học; xây dựng 
Trường trở thành trung tâm 
cung cấp dịch vụ chất lượng 
cao, hội nhập quốc tế trên cơ 
sở sáng tạo, hiện đại, đáp ứng 
nhu cầu phát triển của xã hội 
trong thời đại công nghệ 4.0.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Đ/c Trần Việt Trường biểu thị sự 
thống nhất cao đối với báo cáo 
sơ kết và báo cáo kiểm điểm 
của Đảng ủy Trường, đánh 
giá cao sự nỗ lực vượt bậc 
của Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Ban Giám hiệu và tập thể công 
chức, viên chức, người lao 

động trong Nhà trường, đồng 
thời biểu dương và ghi nhận 
những thành tích đạt được 
của Nhà trường trong thời gian 
qua. Đồng chí khẳng định nửa 
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT 
lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 
với tinh thần đoàn kết sự quyết 
tâm cao của tập thể Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu 
Nhà trường và sự đồng thuận, 
nhất trí cao của toàn thể công 
chức, và người lao động, các 
nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra được 
thực hiện tốt có khả năng đạt 
và vượt vào cuối nhiệm kỳ. 
Bên cạnh những thuận lợi, 
Nhà trường sẽ gặp không ít 
khó khăn trong tiến tới tự chủ 
nhưng với truyền thống đoàn 
kết, gắn bó của tập thể Nhà 
trường hơn 50 năm xây dựng 

và phát triển và kết quả đạt 
được trong nhiệm kỳ qua sẽ 
làm cơ sở quan trọng tạo đà để 
Ban Chấp hành Đảng bộ cùng 
lãnh đạo Nhà trường thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn 
lại, hoàn thành mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
ĐHCT lần thứ XI.

Vì sự phát triển bền vững 
của Nhà trường trong thời gian 
tới, Ban Chấp hành Đảng bộ 
Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2015-
2020 tiếp tục phát huy sức 
mạnh đoàn kết, chung sức, 
năng động, sáng tạo cùng với 
sự đồng thuận, quyết tâm và 
trách nhiệm của toàn thể cán 
bộ, đảng viên, sẽ thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm 
kỳ 2015-2020.

Đ/c Trần Việt Trường đã trao Quyết định công nhận Đảng bộ cơ sở cấp trên 
trong sạch, vững mạnh của Thành ủy Cần Thơ cho Đảng bộ Trường ĐHCT.
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Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
lần 7 khóa XII, diễn ra từ ngày 7 đến 
12/5/2018, đã thông qua 3 Nghị quyết 

quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính 
sách tiền lương và cải cách chính sách bảo 
hiểm xã hội. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu 
rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi 
của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, 
khoá XII của Đảng, ngày 29/6/2018, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn 
quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các 
Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng 
theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trường 
ĐHCT, Hội nghị diễn ra tại Hội trường Rùa với 
sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban 

Giám hiệu cùng toàn thể đảng viên của Đảng 
bộ Trường ĐHCT. 

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/6/2018, Hội 
nghị đã tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, 
những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột 
phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung 
ương 7, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết 
số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; 
Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang và người lao động 
trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW 
về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai 
thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Nhằm rút kinh nghiệm 
việc tổ chức kỳ thi THPT 
quốc gia và công tác xét 

tuyển đại học, cao đẳng năm 
2017, từ đó tạo tiền đề để chỉ 
đạo và tổ chức tốt kỳ thi năm 
2018, ngày 15/6/2018, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị 
Công tác thi THPT Quốc gia và 
tuyển sinh năm 2018 với hình 
thức trực tuyến tại 05 điểm 
cầu gồm: Hà Nội, Nghệ An, Đà 
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ. Tại điểm cầu Cần 
Thơ, TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ 
trưởng Vụ Giáo dục Trung học; 
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ 
trưởng Vụ Giáo dục Thường 
xuyên; GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT chủ 
trì Hội nghị cùng với sự tham dự 
của đại diện 24 trường đại học, 
cao đẳng trong vùng ĐBSCL.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết 
quả kỳ thi THPT quốc gia và 
công tác xét tuyển đại học, cao 
đẳng năm 2017, triển khai công 
tác thi và tuyển sinh năm 2018. 
Theo báo cáo, năm qua, cả 
nước có 866.006 thí sinh đăng 
ký dự thi, trong đó có 807.476 
thí sinh dự thi lấy kết quả xét 
tốt nghiệp THPT với tỷ lệ tốt 
nghiệp 97,42%. Năm nay, tổng 
số thí sinh đăng ký dự thi là 
925.792, trong đó, để xét công 
nhận tốt nghiệp là 879.705, xét 
tuyển sinh đại học, cao đẳng 
là 688.466. Cả nước có 2.144 
điểm thi với 39.689 phòng thi. 
Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển 
sinh năm 2018 về cơ bản được 
giữ ổn định như năm 2017 với 

các bài thi tổ hợp, các môn/bài 
thi bằng hình thức trắc nghiệm 
(môn văn thi tự luận), mỗi thí 
sinh có một mã đề thi riêng. 

Tại điểm cầu Cần Thơ, các 
trường đại học, cao đẳng đã 
thảo luận, đóng góp nhiều ý 
kiến, chia sẻ kinh nghiệm và 
đưa ra những đề xuất cho công 
tác triển khai tổ chức kỳ thi 
THPT quốc gia và tuyển sinh 
đại học, cao đẳng năm 2018. 
Đại diện đoàn chủ tọa Hội nghị 
tại điểm cầu Cần Thơ, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT đã trình bày tóm 
lược những nội dung được thảo 
luận đến Hội nghị. Trong đó, 
một số nội dung được đề xuất 
như: tăng cường phối hợp giữa 
các địa phương và các trường 
trong việc triển khai tổ chức kỳ 
thi THPT quốc gia; giữ tổ hợp 
xét tuyển truyền thống, hạn chế 
các tổ hợp xét tuyển mới; bỏ 
điểm sàn để tăng tính tự chủ 
cho các trường; các trường tích 
cực tham gia "lọc ảo" và quá 
trình này cần sự giám sát công 

khai, minh bạch của Bộ; giám 
sát chặt chẽ việc thực hiện 
đúng chỉ tiêu tuyển sinh;... 

Các ý kiến tổng hợp từ các 
điểm cầu đã được lãnh đạo Cục 
Quản lý chất lượng và kiểm 
định giáo dục, Vụ Giáo dục đại 
học giải đáp ngay tại Hội nghị. 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã 
nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh 
đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ, 
đề nghị các trường đại học, cao 
đẳng phải chủ động phối hợp 
chặt chẽ với các địa phương 
trong công tác tổ chức thi; phải 
cử đủ cán bộ, giảng viên về coi 
thi tại các địa phương; tổ chức 
phổ biến kỹ, nghiêm túc quy 
chế, tập huấn nghiệp vụ coi thi 
cho cán bộ, giảng viên về tổ 
chức thi tại địa phương;...để kỳ 
thi diễn ra an toàn, minh bạch 
và thành công; đồng thời, nhấn 
mạnh các trường phải hết sức 
coi trọng việc xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh phù hợp với điều 
kiện đảm bảo chất lượng và 
thực hiện đúng chỉ tiêu tuyển 
sinh.

Hội nghị Công tác thi THPT Quốc gia 
và tuyển sinh năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị Công tác Thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh năm 2018 - Điểm cầu 
Cần Thơ - được tổ chức tại Trường ĐHCT.
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Trường ĐHCT hỗ trợ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp Kỳ thi 
THPT quốc gia được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) triển khai trong cả 

nước với mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT, 
vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Được giữ ổn 
định như năm 2017, Kỳ thi THPT quốc gia năm 
2018 được giao về cho các địa phương trực 
tiếp chỉ đạo, tổ chức. Mỗi tỉnh, thành có cụm 
thi do Sở GD&ĐT chủ trì cùng với sự phối hợp 
của các trường đại học, cao đẳng về cung cấp 
nhân lực phục vụ kỳ thi ở các khâu: in sao đề, 
coi thi, chấm thi, phúc khảo,... Theo đó, Trường 
ĐHCT, được Bộ giao nhiệm vụ phối hợp với Sở 
GD&ĐT thành phố Cần Thơ, Sở GD&ĐT tỉnh 
Hậu Giang và Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng trong 
tổ chức thi. 

Trường đã thực hiện việc bố trí đầy đủ đội 
ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu 
chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 
năm 2018 tại các địa phương theo điều động 
của Bộ GD&ĐT. Theo đó, Trường đã bố trí hơn 
1.000 cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi tại 
ba cụm thi: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng 
với số lượng cán bộ hỗ trợ tương ứng là 605, 

182 và 215. Trường đã phối hợp với địa phương 
trong kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cơ sở 
vật chất đảm bảo công tác tổ chức thi an toàn, 
thuận tiện, ngoài ra Trường còn phối hợp với 
các địa phương tổ chức phương tiện đưa, đón 
cán bộ về địa phương coi thi và các nhiệm vụ 
khác theo yêu cầu phối hợp của địa phương. 
Về công tác chuẩn bị điểm thi, cụm thi Cần Thơ 
có 27 điểm thi với 13.068 thí sinh dự thi. Cụm 
thi Sóc Trăng có 21 điểm thi với 9.336 thí sinh; 
cụm thi Hậu Giang đã bố trí 19 điểm thi và số thí 
sinh là 6.216.

Ngày 18/6/2018, Trường đã phối hợp với Sở 
GD&ĐT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị 
tập huấn về nghiệp vụ coi thi THPT quốc gia 
năm 2018 cho toàn thể cán bộ, viên chức tham 
gia thực hiện công tác coi thi tại cụm thi Cần 
Thơ nhằm phổ biến những điểm mới trong kỳ 
thi năm nay và nhiệm vụ được phân công để kỳ 
thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và 
đạt hiệu quả cao. Đối với cụm thi tại Hậu Giang 
và Sóc Trăng, cán bộ được tập huấn về nghiệp 
vụ coi thi vào ngày 20/6/2018.
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Cùng với sự phát triển của hệ thống giáo 
dục trong cả nước, Trường ĐHCT đang 
phát triển mạnh mẽ và đạt được những 

thành tích vượt bậc, trong đó có công tác đào 
tạo sau đại học. Từ rất nhiều năm qua, công 
tác này luôn được khẳng định là một nhiệm vụ 
hết sức quan trọng của Nhà trường và cũng là 
một thế mạnh nổi trội của Trường so với nhiều 
trường đại học khác trong khu vực. Chất lượng 
và quy mô đào tạo sau đại học của Trường 
ngày càng được đánh giá cao. Lễ trao bằng tiến 
sĩ, thạc sĩ năm 2018 một lần nữa khẳng định 
những sự nỗ lực đầy tâm huyết và hiệu quả của 
tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường 
ĐHCT trong công tác đào tạo sau đại học.

Hiện nay, Nhà trường đã đầu tư mở rộng 
ngành nghề đào tạo với 45 chuyên ngành bậc 

thạc sĩ, trong đó có 01 chuyên ngành liên kết 
với Đại học Nantes, Pháp, 03 chương trình đào 
tạo tiếng Anh, 16 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Quy 
mô đào tạo sau đại học của Trường hiện nay 
là 2.558 sinh viên, trong đó có 375 nghiên cứu 
sinh và 2.193 học viên cao học. Tại buổi lễ trao 
bằng lần này, có tất cả 13 nghiên cứu sinh được 
trao bằng tiến sĩ và 302 học viên cao học được 
trao bằng thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm 
hiện tại số lượng nghiên cứu sinh và học viên 
cao học của trường đã tốt nghiệp là 120 tiến sĩ 
và 9.717 thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc mừng 
nồng nhiệt tới toàn thể các tân tiến sĩ, thạc sĩ và 
trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa 
phương ở vùng ĐBSCL đã thường xuyên tạo 
điều kiện, ủng hộ cho Trường ĐHCT thực hiện 
có hiệu quả và chất lượng các chương trình 
đào tạo bậc sau đại học, giúp đỡ học viên hoàn 
thành tốt chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. 
Trường ĐHCT tin tưởng rằng các tân tiến sĩ và 
thạc sĩ đã, đang và sẽ trở thành những cán bộ 
chủ chốt đầy tài năng của khu vực ĐBSCL và 
đó cũng là niềm tự hào của Trường ĐHCT, là 
niềm khích lệ rất lớn cho toàn thể cán bộ, giảng 
viên của Trường trong công tác đào tạo sau đại 
học nói riêng và các hoạt động của Nhà trường 
nói chung.

Ngày 16/6/2018, Trường ĐHCT long trọng tổ 
chức Lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 
2018 cho 13 tân tiến sĩ và 302 tân thạc sĩ. Buổi 
lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các 
trường đại học, cao đẳng trong vùng ĐBSCL; 
Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Trường ĐHCT; các tân tiến sĩ, tân 
thạc sĩ và người thân cùng tham dự.

Lễ Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ 
đợt 1 năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường ĐHCT năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường 
ĐHCT được tổ chức thường niên từ năm 
2014 nhằm biểu dương những thành tích 

xuất sắc của sinh viên và giảng viên trẻ trong 
nghiên cứu khoa học, phát hiện và bồi dưỡng 
tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường. Trong những năm qua, hoạt 
động khoa học công nghệ của Trường đã đạt 
được nhiều thành tích quan trọng. Các công 
trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ không những góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo mà còn thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL.

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội nghị 
trước, Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường 
ĐHCT năm 2018 đã diễn ra vào ngày 14/6/2018 
nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu 
khoa học và tôn vinh những công trình nghiên 
cứu tiêu biểu của cán bộ trẻ và sinh viên Trường 
ĐHCT, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia giải 
thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 
2018. Hội nghị với sự tham dự của PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo, 
các trợ lý nghiên cứu khoa học của các đơn vị 
trực thuộc; các cán bộ trẻ và sinh viên Trường.

Trong những năm qua, sự quan tâm của lãnh 
đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều 

kiện thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên. 
Trong giai đoạn 2012-2017, số lượng và kinh 
phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học 
của sinh viên và cán bộ trẻ lần lượt là 457 đề 
tài với 8,1 tỷ đồng và 299 đề tài với 8,7 tỷ đồng.

Cùng với những nỗ lực của bản thân, cán bộ 
và sinh viên Trường ĐHCT đã đạt được những 
thành tích đáng khích lệ từ các giải thưởng. Tại 
giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, 
cán bộ trẻ của Trường đạt 01 giải Ba, 03 giải 
Khuyến khích (năm 2012), 03 giải Ba (năm 
2014). Sinh viên Trường đạt 03 giải Ba, 04 giải 

TS. Đinh Minh Quang, Khoa Sư phạm, với đề tài Nghiên cứu 
thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của họ cá 
bống phân bố ở vùng bãi bồi ven biển ĐBSCL đạt giải Nhất 
tại Hội nghị.
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Khuyến khích (năm 2012); 03 giải Nhì, 03 
giải Ba, 02 giải Khuyến khích (năm 2013); 
07 giải Ba, 03 giải Khuyến khích (năm 
2014). Với giải thưởng Sinh viên nghiên 
cứu khoa học, sinh viên Trường đã giành 
01 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến 
khích (năm 2016); 04 giải Nhì, 02 giải Ba, 
01 giải Khuyến khích (năm 2017). Ngoài 
ra, sinh viên Trường đã đạt 08 giải thưởng 
trong khuôn khổ giải thưởng Holcim Prize 
từ năm 2011-2017. Giải thưởng Kova cũng đã 
được trao cho 27 sinh viên có thành tích học tập 
xuất sắc và có đề tài nghiên cứu khoa học đạt 
kết quả tốt. 

Với kết quả đạt được như trên, giai đoạn 
2012-2014, Trường ĐHCT đã vinh dự nhận 
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 
đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Để tiếp tục chuẩn bị tham gia giải thưởng 
Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018, 
Trường ĐHCT đã tiếp nhận đăng ký 28 công 
trình nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán 
bộ trẻ thuộc các lĩnh vực: Kinh tế và kinh doanh, 
khoa học trái đất và môi trường, khoa học giáo 
dục, hóa dược, toán học, nông nghiệp, trồng 
trọt, kỹ thuật vật liệu và luyện kim.

Qua thẩm định của các tiểu ban chuyên môn, 

kết quả đã chọn được 20 công trình nghiên cứu 
khoa học có giá trị cao, gồm 15 đề tài của sinh 
viên và 05 đề tài của cán bộ trẻ để trao giải Tài 
năng nghiên cứu khoa học trẻ Trường ĐHCT 
tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường 
ĐHCT năm 2018. Theo đó, 15 công trình nghiên 
cứu khoa học của sinh viên được trao 01 giải 
Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 09 giải Khuyến 
khích; 05 công trình của cán bộ trẻ được trao 
01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải 
Khuyến khích.

Hội nghị đã góp phần phản ánh hiệu quả 
ngày càng cao của phong trào nghiên cứu khoa 
học trong sinh viên và giảng viên trẻ của Trường 
ĐHCT, từ đó, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa 
học trong cán bộ trẻ và sinh viên, khơi gợi ngày 
càng nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, góp phần 
phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa 
học trẻ nói riêng và nâng cao chất lượng đào 
tạo và NCKH của Nhà trường nói chung.

PGS.TS. Lê Việt Dũng trao giấy chứng nhận cho các công trình đạt 
giải tại giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017.

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
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HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2018

Khoa Sư phạm

Ngày 10/6/2018, tại Khoa Sư phạm-
Trường ĐHCT, Bộ môn Giáo dục Tiểu 
học-Mầm non đã tổ chức Hội nghị 
nghiên cứu khoa học (NCKH) dành 
cho sinh viên lần thứ nhất với chủ đề 
“Dạy học ở tiểu học đáp ứng chương 
trình giáo dục phổ thông mới”. Tham 
dự Hội nghị có đại diện Phòng Giáo 
dục tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo 
thành phố Cần Thơ), quý thầy cô, các 
em sinh viên và đông đảo các em cựu 
sinh viên hiện đang giảng dạy tại các 
trường tiểu học ở thành phố Cần Thơ 
và các tỉnh lân cận. 

Trong thời gian qua, hoạt 
động học thuật NCKH 
của sinh viên tiểu học 

đã có sự phát triển đáng kể với 
nhiều bài báo công bố trên các 
tạp chí và các hội thảo, hội nghị 
chuyên ngành ở các trường 
đại học trong cả nước, nhiều 
đề tài nghiên cứu của sinh viên 
cấp trường đã được nghiệm 
thu và đang tiếp tục triển khai, 
điển hình như đề tài Phát triển 
kĩ năng đọc phản biện cho học 
sinh tiểu học (sinh viên Võ Hoài 
Thịnh) đã đạt giải Nhì tại Hội thi 
NCKH sinh viên cấp Bộ năm 
2017. 

Trong Hội nghị lần này, Ban 
tổ chức đã nhận được rất nhiều 
bài viết của quý thầy cô, các 
bạn sinh viên và cựu sinh viên 
của ngành xoay quanh các vấn 
đề về chương trình giáo dục 
phổ thông mới, vấn đề đào tạo 

và bồi dưỡng giáo viên theo 
hướng phát triển năng lực, 
dạy học trải nghiệm, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy 
học tiểu học, trao đổi văn hóa 
giáo dục... Thầy Lê Hoàng Hải, 
đại diện Phòng Giáo dục Tiểu 
học đã chia sẻ những kĩ năng 
công tác chủ nhiệm và năng 
lực chuyên môn mà người 
giáo viên tiểu học cần phải 
được trang bị để đáp ứng yêu 
cầu dạy học theo hướng phát 
triển năng lực. Vấn đề này một 
lần nữa cũng được đặt ra đối 
với đội ngũ giảng viên đào tạo 
giáo viên tiểu học trong bài 
báo cáo của PGS.TS Nguyễn 
Thị Hồng Nam, giảng viên 
Trường ĐHCT đó là cần phải 
điều chỉnh chương trình đào 
tạo, giảng viên cần bồi dưỡng 
và tự bồi dưỡng để có đủ năng 
lực trong công tác đào tạo giáo 

viên theo yêu cầu mới. Bên 
cạnh đó, những chia sẻ tâm 
huyết của nhóm cựu sinh viên 
về kinh nghiệm dạy học khi 
áp dụng các công cụ dạy học, 
soạn giảng trực tuyến vào dạy 
học và kiểm tra đánh giá học 
sinh cũng nhận được nhiều sự 
quan tâm của hội nghị.

Mỗi báo cáo tham luận gợi 
mở thêm những vấn đề đang 
được quan tâm trong dạy học 
hiện nay và hướng đến những 
điểm mới, những yêu cầu về 
phương pháp giảng dạy, mô 
hình đào tạo giáo viên theo 
chương trình giáo dục phổ 
thông mới. Các đại biểu tham 
dự Hội nghị đã đặt nhiều câu 
hỏi cho các báo cáo viên cũng 
như gợi mở thêm những vấn 
đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục 
nghiên cứu sâu hơn. 

Các báo viên chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức.
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Ngày 01/6/2018, tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT vinh dự đón tiếp đoàn Đại sứ bốn nước Bắc 
Âu tại Việt Nam gồm: ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan; ngài Pereric Högberg, Đại sứ Thụy 
Điển; bà Siren Gjerme Eriksen, Đại sứ Na Uy; ông Christian Brix Møller, Đại biện Đan Mạch. Ban 
Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban của Trường ĐHCT đã nồng nhiệt tiếp 
đón đoàn Đại sứ.

Tại buổi đón tiếp, đại diện lãnh 
đạo Trường ĐHCT đã bày tỏ 
niềm vinh hạnh và vui mừng 

khi Trường ĐHCT lần đầu tiên đón 
tiếp đoàn Đại sứ bốn nước Bắc Âu 
đến thăm Trường, đồng thời, giới thiệu khái 
quát về Trường ĐHCT trong các hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, đặc biệt về vai trò quan trọng của Nhà 
trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực, phát 
triển nhân tài và chuyển giao các thành tựu khoa 
học-công nghệ phục vụ cho sự phát triển của 
vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Thành lập năm 1966 ở trung tâm vùng 
ĐBSCL, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát 
triển, đến nay, Trường ĐHCT đã trở thành một 
trong năm trường trọng điểm của Việt Nam trên 
tổng số khoảng 400 cơ sở đào tạo bậc đại học 
khắp cả nước. 

Trong quá trình phát triển, Trường ĐHCT đã 
xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều viện, 
trường, tổ chức, công ty, doanh nghiệp với hơn 
250 bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Theo đó, 
mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và các đối 
tác thuộc các nước Bắc Âu đã được thành lập 

vào những năm 1990 và được đẩy mạnh ở các 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các 
dự án hợp tác. Đến nay, Trường ĐHCT đã phối 
hợp với các đối tác Bắc Âu thực hiện 29 dự án. 
Trong đó, một số dự án nổi bật như: PhysCAM, 
Biến đổi khí hậu trong Nuôi trồng thủy sản 
(Climate change in Aquaculture - iAQUA) hợp 
tác với Trường Đại học Arhus, Đan Mạch; Mạng 
lưới nghiên cứu động vật lưu vực sông Mekong 
(Mekong Basin Animal Research Network - 
MEKARN) và Mạng lưới nghiên cứu Mekong bền 
vững (Sustainable Mekong Research Network - 
SUMERNET) tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát 
triển quốc tế Thụy Điển; IMO-NSS, Mạng lưới 
phát triển vùng ĐBSCL Việt Nam - Phần Lan 
(Finnish - Vietnamese network for developing 
the Mekong Delta region) hợp tác với Trường 
Đại học Kemi Tornio, Phần Lan. Những sự hợp 
tác và hỗ trợ đã đem lại những hiệu quả thiết 

Trường ĐHCT đón tiếp Đoàn Đại sứ các 
nước Bắc Âu tại Việt Nam

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, 
phát biểu chào mừng đoàn Đại sứ.
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thực, góp phần phát triển cơ sở vật chất, nâng 
cao năng lực nghiên cứu, đóng góp vào sự phát 
triển ĐBSCL trong sản xuất nông nghiệp và thủy 
sản bền vững, bảo vệ môi trường và quản lý 
nguồn lợi tự nhiên, phát triển nông thôn và phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Thông qua các dự án hợp tác Trường ĐHCT 
đã có 20 cán bộ học tập các chương trình 
thạc sĩ và tiến sĩ tại Đan Mạch, Thụy Điển và 

Na Uy. Các cán bộ của 
Trường được học tập 
tại các nước Bắc Âu trở 
về đã phát huy hiệu quả 
những kiến thức mình 
học được, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển 
của Nhà trường. Đồng 
thời, trong những năm 
qua, Trường cũng tiếp 
nhận và hỗ trợ nhiều 
sinh viên và nghiên cứu 
sinh của các nước Bắc 
Âu đến thực hiện các đề 
tài nghiên cứu khoa học 
của mình hoặc thực hiện 

các dự án hợp tác nghiên cứu. Ngoài ra, các 
đối tác Bắc Âu của Trường đã hỗ trợ thực hiện 
dự án Mekong 1000 (nhằm đào tạo cho hơn 
1.000 cán bộ trẻ của vùng ĐBSCL theo học các 

chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở các nước trên 
thế giới), trong đó, có 19 cán bộ học tập tại Thụy 
Điển, Na Uy và Đan Mạch. 

Trường ĐHCT ghi nhận và đánh giá cao 
những hỗ trợ, hợp tác của các đối tác Bắc Âu 
trong xây dựng và mở rộng mạng lưới hợp tác 
giữa các viện, trường của Việt Nam và các nước 
Bắc Âu. Nhân chuyến thăm lần này của đoàn 
Đại sứ các nước, Trường ĐHCT mong muốn 
nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các ngài 
Đại sứ đóng vai trò quan trọng là cầu nối để mở 
rộng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và 
các đối tác tại các nước. Những sự hỗ trợ này sẽ 
đóng góp rất thiết thực vào sự phát triển chung 
của Nhà trường, đặc biệt công tác đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. 

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ các nước Bắc Âu đã 
tìm hiểu về tình hình giáo dục, kinh tế, những 
khó khăn, thách thức mà vùng ĐBSCL đang đối 
mặt như biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập 
mặn,... song song đó, tìm hiểu các hoạt động 
của Trường ĐHCT như: đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, các hoạt động hợp tác với các đối tác 
Bắc Âu cũng như những kết quả và lợi ích mà 
các hoạt động này đem lại. Những thông tin về 
các viện, trường Bắc Âu được chia sẻ và gợi ý 
định hướng hợp tác cũng được thảo luận. Các 
ngài Đại sứ đánh giá rất cao những thành tựu 
mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua 

đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và mong 
muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa 
các viện, trường của Việt Nam và các 
nước Bắc Âu trong thời gian tới.

Cuối buổi gặp gỡ, đoàn lãnh đạo 
Trường ĐHCT và đoàn Đại sứ đã cùng 
di chuyển ra khuôn viên trước Nhà 
Điều hành để cùng trồng cây lưu niệm 
trong không khí vui vẻ, thân mật, để 
ghi lại kỷ niệm đẹp của chuyến thăm 
này, đồng thời gửi gắm mong muốn 
thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác 
giữa Trường ĐHCT nói riêng và Việt 
Nam nói chung với các nước Bắc Âu. 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng trồng cây lưu niệm cùng 
ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan.
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Ngài Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
đến thăm Trường ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/6/2018, Trường ĐHCT vinh dự đón tiếp ngài Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt Nam, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác 
đến thăm Trường. Tiếp đoàn có Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Tại buổi đón tiếp, thay mặt lãnh 
đạo Trường ĐHCT, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, 

đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt 
đến ngài Đại sứ và đoàn công tác, 
đồng thời chia sẻ thông tin và hoạt 
động của Trường ĐHCT, các dự án 
hỗ trợ, chương trình hợp tác của nhà 
trường với các đối tác Hoa Kỳ. 

Theo đó, mối quan hệ hợp tác với 
các đối tác Hoa Kỳ được thành lập từ 
những năm 2000, khởi đầu bằng Dự 
án Phát triển bền vững Trung tâm 
Học liệu Trường ĐHCT tài trợ bởi 
Atlantic Philanthropies; Dự án bảo 
tồn đa dạng sinh học biển (Project 
of Conservation of Coastal Biodiversity) bởi 
OXFAM America; Chương trình Liên minh giáo 
dục đại học ngành kỹ thuật (Higher Engineering 
Education Alliance Program) bởi USAID, Trường 
Đại học Bang Arizona và Công ty Intel Việt 
Nam,… Thông qua các dự án hợp tác, nhiều bài 
báo được xuất bản trên các tạp chí quốc tế, cơ 
sở vật chất và năng lực trong nghiên cứu khoa 
học của Trường được nâng cao, đóng góp thiết 
thực cho sự phát triển của vùng ĐBSCL. Qua 
đó, Hiệu trưởng mong muốn nhận được sự hỗ 
trợ tích cực, mở rộng mối quan hệ hợp tác với 
các đối tác Hoa Kỳ thông qua sự kết nối của Đại 
sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, nhiều 
cơ hội trong trao đổi sinh viên, cán bộ; hợp tác 
nghiên cứu sẽ giúp tăng cường mối liên kết bền 
vững và thúc đẩy sự phát triển của vùng.

Trong buổi tiếp đón, Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ 
sự cảm kích đối với buổi tiếp đón nồng hậu, sự 

nhiệt tình và lòng mến khách từ Trường ĐHCT. 
Đại sứ đánh giá cao vai trò quan trọng của 
Trường ĐHCT trong giáo dục, đào tạo nguồn 
nhân lực cho vùng ĐBSCL trong thời kỳ hội 
nhập nền kinh tế thế giới. Đại sứ cũng đánh 
giá rất cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ, đặc biệt nhấn mạnh ĐHCT là một 
đối tác quan trọng, là "biểu tượng" trong nghiên 
cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho vùng 
ĐBSCL và tin rằng chương trình hợp tác giữa 
Trường ĐHCT và các đối tác Hoa Kỳ sẽ được 
đẩy mạnh trong tương lai. Hai bên cũng đã thảo 
luận và cam kết hỗ trợ trong việc giảng dạy và 
học tập tiếng Anh tại Trường ĐHCT. Theo đó, 
các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên sẽ 
được tăng cường, bên cạnh đó, Đại Sứ quán hỗ 
trợ thành lập "Không gian Hoa Kỳ" tại Trung tâm 
Học liệu, Trường ĐHCT và mô hình "Công viên 
quốc tế" nhằm phát triển kỹ năng các ngoại ngữ 
cho sinh viên của Trường ĐHCT.
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Sau buổi gặp gỡ tại Trường ĐHCT, Đại sứ 
Daniel J. Kritenbrink cùng Ban Giám hiệu và 
lãnh đạo, cán bộ các đơn vị của Trường đã 
tiến hành Lễ khai trương "Không gian Hoa Kỳ" 
(với tên gọi American Hangout đầu tiên ở Việt 

Nam) tại Trung tâm Học liệu, 
Trường ĐHCT. Không gian 
Hoa Kỳ là nơi trưng bày các 
bộ sưu tập sách tham khảo 
về Hoa Kỳ, tài liệu giảng dạy 
tiếng Anh, các loại tạp chí, 
đĩa CD, DVD, các thông tin 
về du học Hoa Kỳ,... là nơi 
tổ chức các mô hình học tập 
tương tác, nối kết khắp nơi 
trên thế giới, nơi tra cứu tài 
liệu, gặp gỡ, trao đổi, nâng 
cao trình độ tiếng Anh và 
giao lưu văn hóa giữa người 
Mỹ và người dân vùng 

ĐBSCL. Tại đây còn được trang bị hệ thống ti vi 
kết nối internet có thể phát trực tiếp các chương 
trình từ các Trung tâm Hoa Kỳ ở thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội, kết nối sinh viên với Trung 
tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ, giúp học sinh, 
sinh viên thực hiện ước mơ du học Hoa Kỳ.

Sáng cùng ngày, Đại sứ cùng đoàn công tác 
đã đi thăm lớp học tiếng Anh thuộc Chương 
trình học bổng Access. Chương trình giảng dạy 
tiếng Anh "English Access Microscholarship 
Program" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ, thông qua Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
thành phố Hồ Chí Minh cấp học bổng dành cho 
các em học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
được học tập nâng cao năng lực sử dụng tiếng 
Anh cũng như tìm hiểu về văn hóa, đất nước 
Hoa Kỳ, về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ, đồng thời giúp các em rèn luyện 
những kỹ năng mềm cần thiết, giúp các em có 
được sự tự tin, niềm tin vào bản thân mình và 
tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. 

Giao lưu, trò chuyện cùng các em học sinh của lớp tiếng Anh Access, ngài Đại sứ tỏ ra hào hứng 
và bất ngờ với sự tự tin, dạn dĩ của các em cùng với khả năng tiếng Anh khá trôi chảy cộng với sự 
thông minh và vốn hiểu biết của các em về đất nước Hoa Kỳ, không những tự tin trả lời các câu hỏi 
của Đại sứ các em còn mạnh dạn đặt câu hỏi cho ngài Đại sứ. Tin rằng kết quả tốt đẹp mang lại 
từ Chương trình học bổng Access sẽ giúp ươm mầm nhiều tài năng tương lai của Việt Nam, đóng 
góp vào sự phát triển chung của đất nước. 
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DỰ ÁN ODA

Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT nhằm 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. Ở hợp 
phần mua sắm thiết bị nghiên 
cứu, các phòng thí nghiệm sẽ 
được đầu tư thiết bị hiện đại 
và đồng bộ. 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.

Ban Quản lý Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT đã tổ chức 
Lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 
vào ngày 06/4/2018, thời gian 
đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật 
đã diễn ra từ 10/4/2018 đến 
25/5/2018. Theo kết quả đánh 
giá, nhà thầu có hồ sơ đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật đã được lựa 
chọn và phê duyệt tại Quyết 
định số 2108/QĐ-ĐHCT ngày 
06/6/2018 của Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT. Theo đó, Liên 
danh nhà thầu Công ty Cổ 
phần TECOTEC GROUP và 
Công ty Cổ phần Thiết bị Tân 
Phát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Tại buổi lễ, Ban Quản lý Dự 

án Nâng cấp Trường ĐHCT đã 
tiến hành mở Hồ sơ đề xuất 
tài chính của Gói thầu 2-1 của 
Liên danh nhà thầu Công ty 
Cổ phần TECOTEC GROUP 
và Công ty Cổ phần Thiết bị 
Tân Phát. Tổ chuyên gia và Tổ 
kỹ thuật sẽ đánh giá hồ sơ đề 
xuất tài chính một cách công 
bằng, minh bạch và chính xác. 
Nếu nhà thầu tiếp tục đạt yêu 
cầu về tài chính của gói thầu 
thì Nhà trường sẽ tiến hành 
thương thảo hợp đồng để sớm 
cung cấp hàng hóa, trang thiết 
bị đạt yêu cầu góp phần hoàn 
thành mục tiêu của dự án và 
phục vụ hoạt động của Nhà 
trường.

Lễ Mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu 2-1 
"Mua sắm trang thiết bị cho các phòng 
thí nghiệm hiện hữu" thuộc Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

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

Ngày 14/6/2018, Ban 
Quản lý Dự án ODA Trường 
ĐHCT tổ chức Lễ Mở Hồ sơ 
đề xuất tài chính gói thầu 2-1 
"Mua sắm trang thiết bị cho 
các phòng thí nghiệm hiện 
hữu" thuộc Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT. Tham dự buổi 
lễ có GS. Tetsu Ando, Cố 
vấn trưởng Dự án Hợp tác kỹ 
thuật; ông Hiroyuki Kanzaki, 
Phó trưởng nhóm tư vấn Dự 
án Nâng cấp Trường ĐHCT; 
ông Kunimoto Kazuhiko, 
Điều phối viên Dự án Hợp tác 
kỹ thuật; Đại diện nhà thầu 
tham dự và chứng kiến buổi 
mở hồ sơ đề xuất tài chính. 
Về phía Trường ĐHCT có 
PGS.TS. Trần Trung Tính, 
Phó Hiệu trưởng, Giám đốc 
Ban Ban Quản lý Dự án 
ODA.
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Trong hai ngày 02-03/6/2018, Ban thư 
ký Hội Sinh viên Trường ĐHCT tổ chức 
Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam 

Trường ĐHCT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020. 
Đến dự Đại hội có đại diện Thường trực Ban thư 
ký Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ; 
đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy-Ban Giám 
hiệu Trường ĐHCT; lãnh đạo các khoa, phòng, 
ban, đoàn thể trong Trường; các tổ chức Hội 
Sinh viên trong khu vực ĐBSCL và gần 190 đại 
biểu đại diện cho hơn 18.000 hội viên của Hội 
Sinh viên Trường ĐHCT.

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2018, 
đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải 
pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên 
nhiệm kỳ 2018-2020.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có hơn 18.000 
hội viên sinh hoạt tại 119 Chi hội sinh viên trực 
thuộc 13 Liên Chi hội, và 08 Câu lạc bộ, đội 
nhóm. Điểm nổi bật của sinh viên trong nhiệm 
kỳ qua là tinh thần yêu nước, tinh thần tình 
nguyện vì cộng đồng, tinh thần nhân văn, nhân 

ái được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Sinh 
viên ngày càng chủ động trong học tập, nghiên 
cứu khoa học, tiếp cận nhanh các phương pháp 
và phương tiện hiện đại. Nhiều sinh viên đã tích 
cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có sản 
phẩm sáng tạo, ứng dụng thực tiễn. Sinh viên 
cũng ý thức và chủ động hơn trong việc tự trang 
bị các kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ, 
tin học, các kỹ năng thực hành xã hội để cùng 
hòa nhịp vào môi trường hội nhập chung của 
đất nước. 

Trong nhiệm kỳ, có 925 sinh viên đạt danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 63 đạt danh 
hiệu cấp thành phố, 01 sinh viên đạt danh hiệu 
cấp Trung ương. Ngoài ra, có 03 sinh viên đạt 
Giải thưởng Sao Tháng giêng, giải thưởng cao 
quý của Hội Sinh viên Việt Nam. Có 297 đề tài 
nghiên cứu, ý tưởng khoa học cấp trường do 
sinh viên chủ nhiệm với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ 
đồng, có hơn 40 đề tài nghiên cứu đạt các giải 
thưởng về nghiên cứu khoa học các cấp. Trong 
nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã chủ động vận động 
nguồn học bổng của địa phương, các doanh 
nghiệp và các mạnh thường quân với tổng giá 
trị học bổng gần 1,4 tỷ đồng.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHCT lần thứ IX, 
nhiệm kỳ 2018-2020

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hoạt động tình nguyện là một trong những 
điểm nổi bật của sinh viên Trường ĐHCT. Trong 
nhiệm kỳ, sinh viên toàn trường đã tham gia 
hiến được 10.076 đơn vị máu, tổ chức khoảng 
500 buổi lao động vệ sinh môi trường trong và 
ngoài trường thu hút hơn 15.000 lượt sinh viên 
tham gia. Chiến dịch “Mùa hè xanh” được tổ 
chức hằng năm tại hầu hết các tỉnh, thành khu 
vực ĐBSCL với khoảng 1.000 lượt sinh viên 
tham gia mỗi năm. 

Hoạt động hội nhập quốc tế cũng là điểm nổi 
bật trong nhiệm kỳ qua. Hội Sinh viên trường 
đã tổ chức nhiều chương trình giúp sinh viên 
nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kiến 
thức văn hóa, xã hội các nước trên thế giới như 
tổ chức Ngày hội nói tiếng Anh, Olympic Tiếng 
Anh trong sinh viên, Hội trại văn hóa các nước 
Đông Nam Á,...

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp 
được 9.707 hội viên. Hội sinh viên Trường luôn 
quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng nguồn hội viên 
ưu tú và chủ động phối hợp với Đoàn Thanh 
niên bồi dưỡng giới thiệu 184 sinh viên, hội 
viên, sinh viên ưu tú, đạt danh hiệu “Sinh viên 
5 tốt” và cán bộ Hội có thành tích xuất sắc cho 
Đoàn Thanh niên và Đảng xem xét kết nạp. 

Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp 
hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2018-2020. 
Trong đó, đồng chí Trần Thị Thủy Tiên giữ chức 

vụ Chủ tịch; đồng chí Huỳnh Phúc Lộc, Lê 
Nguyễn Hải Đăng và Trương Thị Thùy Dương 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Sáng tạo 
- Hội nhập”, Đại hội đã biểu quyết và thông qua 
nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ nhằm phát triển 
phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên và 
xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng 
vững mạnh.

Là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu 
trong công tác Hội và phong trào sinh viên, Hội 
Sinh viên Trường ĐHCT có quyền tự hào về 
những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa 
qua, tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức vẫn 
còn là bài toán khó đặt ra cho Hội trong việc 
triển khai các hoạt động, phong trào thu hút sự 
hưởng ứng sâu rộng, nhiệt tình từ sinh viên. 
Do đó, Đại hội đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và 
đóng góp xây dựng của Ban thư ký Hội Sinh 

viên thành phố và Đảng ủy-Ban Giám hiệu nhà 
trường cho các hoạt động, phong trào của Hội 
được phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó, Hội cần 
đề ra giải pháp thu hút nhiều sinh viên tham gia, 
tuy nhiên chú trọng nâng cao chất lượng hội viên 
đặc biệt về chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống; đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 
5 tốt", tăng cường công tác tuyên truyền và lan 
tỏa phong trào ra các cấp, bên cạnh đó phong 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT, định hướng hoạt động của Hội 
Sinh viên trường.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHCT khóa IX ra mắt Đại hội.
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trào học tập tốt và rèn luyện phát triển các kỹ 
năng vẫn là ưu tiên; chú trọng xây dựng hình 
ảnh cán bộ Hội với đầy đủ kiến thức, thông tin 
và kỹ năng về công tác Hội bằng 
việc thường xuyên bồi dưỡng, 
tập huấn cho cán bộ Hội nhằm 
phát huy vai trò của cán bộ Hội 
các cấp; phản ánh đầy đủ, kịp 
thời về hoạt động, kết quả hoạt 
động của Hội sinh viên các cấp 
trên mạng xã hội, trang thông 
tin điện tử, đồng thời, tận dụng 
mạng xã hội là công cụ để nắm 
bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, 
tình cảm của sinh viên và định 
hướng các thông tin sai lệch; 
tiếp tục phát động phong trào 
học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng 
mềm nhằm tăng cường sự bản 
lĩnh, tính chủ động trong hội nhập 

quốc tế; Hội Sinh viên là cầu nối giữa 
sinh viên và Hội Cựu sinh viên nhằm 
gắn kết tình đồng hương và tạo cơ hội 
cho sinh viên tiếp cận môi trường làm 
việc và hỗ trợ sinh viên khi ra trường; 
xây dựng công trình thanh niên ghi lại 
hình ảnh và dấu ấn của Hội;...

Qua 02 phiên làm việc với tinh thần 
dân chủ, tích cực, sôi nổi, nghiêm túc 
và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Hội 
sinh viên Việt Nam Trường ĐHCT lần 
thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2020 đã khép 
lại thành công tốt đẹp với sự đồng 
thuận của tất cả đại biểu tham dự. Đại 
hội ghi nhận sự tập trung trí tuệ, tinh 

t h ầ n trách nhiệm của từng đại biểu trong 
việc thảo luận, bàn bạc, thống nhất, trên cơ sở 
đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội. Các ý kiến phát biểu chỉ 
đạo tại Đại hội đã khẳng định vai trò sự bản lĩnh 
và sáng tạo của sinh viên ĐHCT, đồng thời thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc, chỉ ra những nhiệm 
vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào 
sinh viên, để Hội sinh viên làm cơ sở tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp 
phần hoàn thành tốt Nghị quyết mà Đại hội đã 
thông qua. Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh 

- Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội kêu gọi toàn thể 
cán bộ hội, hội viên, sinh viên Trường ĐHCT 
phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ 
đi trước, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, 
yếu kém vượt qua khó khăn, thách thức; quyết 
tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại 
biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐHCT, 
nhiệm kỳ 2018-2020.

GS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Giấy khen 
của Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018.

Hội Sinh viên Trường ĐHCT hân hoan đón nhận quà 
chúc mừng từ các đơn vị bạn.
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Giao lưu Đờn ca tài tử mừng kỷ niệm 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 
28/6, Công đoàn Trường ĐHCT phối hợp 
cùng Phòng Công tác Chính trị tổ chức 

đêm giao lưu Đờn ca tài tử cho toàn 
thể công chức, viên chức, người lao 
động trong trường, nhằm tạo không 
khí gần gũi, ấm áp, quây quần của 
tập thể nhân Ngày Gia đình Việt Nam, 
tạo sân chơi bổ ích cho những người 
đam mê đờn ca tài tử, đồng thời tôn 
vinh, gìn giữ và phát huy giá trị độc 
đáo của loại hình nghệ thuật truyền 
thống của người dân Nam Bộ. 

Buổi giao lưu có sự tham dự của bà Đào Thị 
Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát 
triển Phụ nữ ĐBSCL; GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Nhà trường cùng cán bộ, viên chức 
trong Trường.

Hàng năm, Trường ĐHCT đều tổ chức 
chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 
để tạo cơ hội cho cán bộ, viên chức và người 
lao động cùng các thành viên trong gia đình sum 
họp bên nhau, cùng nhau nhìn lại những chặng 
đường đã qua, để càng thêm yêu quý và trân 

trọng hạnh phúc gia đình, từ đó có thêm niềm 
hăng say trong công việc, góp phần làm giàu 
đẹp và phát triển xã hội. Nhân kỷ niệm Ngày 

Gia đình Việt Nam 
năm nay, Trường tổ 
chức buổi họp mặt 
kết hợp với giao 
lưu Đờn ca tài tử để 
giây phút gia đình 
bên nhau càng thêm 
ý nghĩa khi cùng tận 
hưởng tiếng đàn, lời 
ca ngọt ngào được 
thể hiện bởi chính 
cán bộ và sinh viên 
của Trường.

Phát biểu trong 
buổi họp mặt, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi 
lời chúc mừng nồng ấm đến toàn thể cán bộ, 
viên chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Hiệu 
trưởng nhấn mạnh gia đình hạnh phúc chính là 
nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội 
và mỗi cá nhân cần phải quan tâm, vun đắp, xây 
dựng mái ấm gia đình mình để góp phần phát 
triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Nhân buổi họp mặt, Hiệu trưởng đã nhiệt liệt 
biểu dương những nỗ lực Công đoàn Trường 
và các đơn vị đã chung tay góp sức, đóng góp 
tích cực, cùng với Nhà trường trong chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên 
chức, đặc biệt, Công đoàn Trường xứng đáng 
với vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức 
và người lao động. Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể 
cán bộ, viên chức tích cực xây dựng gia đình 
hạnh phúc, làm nền tảng vững chắc để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ công tác, cùng nhau chung 
sức xây dựng "gia đình ĐHCT" ngày càng lớn 
mạnh và phát triển bền vững.

GS.TS. Hà Thanh Toàn cùng học viên của Trường đóng góp tiết 
mục văn nghệ trong chương trình.
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Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
05/6/2018, Ban Giám hiệu cùng đại 
diện các đơn vị trong Trường ĐHCT đã 

tham gia trồng cây xanh tại Khu 1 và Khu 2 của 
Trường nhằm tạo cảnh quan và môi trường học 
tập và làm việc xanh, sạch, đẹp.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết, Trường ĐHCT duy trì hoạt 
động trồng cây xanh hưởng ứng ngày môi 
trường thế giới hàng năm với mong muốn góp 
phần làm đẹp khuôn viên trường, đồng thời 
nâng cao ý thức, trách nhiệm 
bảo vệ môi trường của toàn 
thể cán bộ và sinh viên. Hiện 
nay, trong khuôn viên trường 
đã ghi nhận sự góp mặt trồng 
cây của các tổ chức quốc tế, 
lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo 
và các đơn vị, tổ chức ở địa 
phương, đây là nguồn động 
viên tinh thần để Trường 
ĐHCT tiếp tục củng cố, xây 
dựng cơ sở vật chất, khuôn 
viên Trường ngày càng khang 

trang và sạch, đẹp phục vụ cho công tác giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
phát triển của xã hội. 

Hiệu trưởng kêu gọi các đơn vị trong trường 
tích cực, chủ động xây dựng môi trường học tập 
và rèn luyện thân thiện, thuận lợi hơn cho sinh 
viên nhằm ghi dấu ấn một ngôi trường với chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ mạnh trong vùng mà còn đóng 
vai trò là "lá phổi xanh" trong lòng thành phố 
Cần Thơ.

Trồng cây xanh hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hội nghị Nhà cung cấp sản phẩm đặc sản ĐBSCL lần 2 năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong khuôn khổ chương trình liên kết giữa 
Trường ĐHCT với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) tại các địa phương trong 

khu vực ĐBSCL. Trung tâm Chuyển giao Công 
nghệ và Dịch vụ (CGCN&DV)-Trường ĐHCT đã 
thành lập và đưa vào hoạt động Cửa hàng Giới 
thiệu và Phân phối Đặc sản ĐBSCL. Sau hai 
năm hoạt động, Cửa hàng Giới thiệu và Phân 
phối Đặc sản ĐBSCL đã liên kết với nhiều cửa 
hàng ở các địa phương khác nhau tạo nên Hệ 
thống Cửa hàng Đặc sản ĐBSCL.

Nhằm tổng kết hoạt động giới thiệu và phân 
phối đặc sản ĐBSCL trong hai năm qua, đồng 
thời, trao đổi, thảo luận, tiếp thu ý kiến, đề xuất 
từ các nhà cung cấp, nhà khoa học để phát 
triển hệ thống, ngày 23/6/2018, Trung tâm 
CGCN&DV tổ chức Hội nghị nhà cung cấp sản 
phẩm đặc sản ĐBSCL lần thứ 2 năm 2018. Hội 
nghị có sự tham dự của GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học của 
Trường; đại diện các đối tác là doanh nghiệp, 
các cơ sở sản xuất và cung cấp sản phẩm đặc 
sản tại ĐBSCL.

Cửa hàng Giới thiệu và Phân phối Đặc sản 
ĐBSCL, đặt tại Khu 2, Trường ĐHCT, được 
thành lập ngày 25/3/2016 với hoạt động chính 

là trưng bày, giới thiệu và phân phối các sản vật 
đặc thù của các địa phương do các DNNVV ở 
ĐBSCL sản xuất đến rộng rãi người tiêu dùng 
trong cả nước. Đây cũng là Hệ thống phân phối 
hỗ trợ cho các DNNVV mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm được sản xuất theo hướng an 
toàn. Đồng thời, thông qua mô hình này, các 
DNNVV sẽ tiếp nhận được những thông tin từ 
người tiêu dùng về giá cả, chất lượng, mẫu mã, 
bao bì và những đặc điểm khác của sản phẩm, 
để từ đó doanh nghiệp cải thiện sản phẩm theo 
hướng thỏa mãn cao nhất nhu cầu của người 
tiêu dùng. Ngoài ra, Hệ thống Cửa hàng Đặc 
sản ĐBSCL còn là cầu nối giữa những nhà khoa 
học của Trường ĐHCT với các DNNVV trong 
việc tư vấn và chuyển giao công nghệ để hoàn 
thiện sản phẩm, nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các DNNVV trên thị trường trong và 
ngoài nước.

Tại thời điểm Cửa hàng chính thức hoạt động, 
có 30 DNNVV tham gia chương trình liên kết 
với 150 sản phẩm được trưng bày và giới thiệu 
tại Cửa hàng. Sau hai năm hoạt động, đã có 
hơn 60 DNNVV tham gia chương trình liên kết 
với hơn 300 sản phẩm được được trưng bày và 
giới thiệu. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng hóa 
DNNVV được phân phối đến hơn 29 điểm bán 
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lẻ và 04 cửa hàng tại thành phố Cần Thơ, thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Vĩnh Long, Bến 
Tre, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang và Gia Lai. 

Trong định hướng hoạt động năm 2018, 
Cửa hàng tiếp tục mở rộng kênh phân phối tại 
thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 
Thông qua hoạt động giới thiệu, phân phối đặc 
sản ĐBSCL, liên kết với địa phương và doanh 
nghiệp, trong hai năm qua, Trường ĐHCT đã 
thực hiện được các hợp đồng chuyển giao công 
nghệ cho doanh nghiệp như: tư vấn thiết kế bao 
bì, nhãn mác; chuyển giao công nghệ bảo quản 
sản phẩm; chuyển giao công nghệ sản xuất 
nước ép trái cây, sản xuất rau màu, cây ăn trái 
theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm 
giá trị gia tăng từ việc tận dụng những phụ 
phẩm, phế phẩm trong nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến,... 

Trong hai năm qua, kết quả hoạt động của 
Cửa hàng và Hệ thống Cửa hàng Đặc sản 
ĐBSCL đã có những tín hiệu phát triển đáng 
mừng như: niềm tin của khách hàng đối với 
sản phẩm được phân phối tại Cửa hàng và đối 
với doanh nghiệp; sự tích cực đóng góp ý kiến 
của khách hàng đối với sản phẩm; sự tin tưởng 
của các cấp chính quyền, các nhà khoa học; sự 
hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp,... 
Đây là niềm động viên to lớn và tự hào về thành 

quả sau hai năm nỗ lực của Nhà trường và các 
đối tác trong thực hiện chương trình liên kết.

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt 
động của Hệ thống Cửa hàng Đặc sản ĐBSCL, 
các doanh nghiệp, nhà cung cấp và nhà khoa 
học của Trường đã cùng trao đổi, thảo luận định 
hướng các hoạt động liên kết, hợp tác, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm 
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi đời sống kinh 
tế trong thời gian tới. Các đại biểu đã chia sẻ 
về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng, thị trường tiêu 
thụ, xu hướng thị trường, đồng thời, giới thiệu 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới 
có tiềm năng chuyển giao cho các đối tác doanh 
nghiệp, các cơ sở sản xuất-cung cấp đặc sản 
tại ĐBSCL. Khẳng định hiệu quả hoạt động của 
Cửa hàng và Hệ thống, song song đó, các đại 
biểu cũng đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất về 
phát triển sản phẩm, kỹ thuật, công nghệ nhằm 
gia tăng giá trị sản phẩm; các giải pháp quảng 
bá sản phẩm; tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin nhằm đẩy mạnh liên kết, trao đổi thông 
tin giữa các đối tác; xây dựng trung tâm kiểm 
định sản phẩm đầu ra,...

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ, trong 
những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ 
của Trường đã đạt được nhiều thành tích quan 
trọng. Các công trình nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ không những 
góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo mà còn thúc đẩy chuyển giao các 
sản phẩm nghiên cứu khoa học của 
Trường vào thực tế đời sống và sản 
xuất, đóng góp thiết thực vào việc phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng. Việc 
xây dựng và phát triển Cửa hàng Giới 
thiệu và Phân phối Đặc sản ĐBSCL 
cũng không nằm ngoài mục tiêu góp 
phần thúc đẩy chuyển giao khoa học 
công nghệ. Hiệu trưởng khẳng định 
trong thời gian tới, Trường ĐHCT tiếp 
tục duy trì và phát triển Hệ thống Cửa 
hàng Đặc sản ĐBSCL. 

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
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Quyền tiếp cận thông tin là nội dung rất 
quan trọng, đã được khẳng định trong 
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 

1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự 

và chính trị năm 1966. Sự ra đời của Luật tiếp 
cận thông tin ở Việt Nam là sự khẳng định mạnh 
mẽ về quá trình phát triển của quyền tiếp cận 
thông tin ở nước ta. Ngày 01/7/2018 tới đây, 
Luật tiếp cận thông tin sẽ có hiệu lực thi hành, 
điều này đặt ra yêu cầu về sự hoàn chỉnh của 
các văn bản pháp luật chuyên ngành trong quá 
trình triển khai Luật. Nhận thức được tầm quan 
trọng của việc nghiên cứu quyền tiếp cận thông 
tin hiện nay, ngày 31/5/2018, Khoa Luật-Trường 
ĐHCT tổ chức Hội thảo Pháp luật về quyền tiếp 
cận thông tin ở Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ 
Trường Đại học Kinh tế-Luật- Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật 
thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo, cán bộ, giảng 
viên, học viên cao học và sinh viên Khoa Luật-
Trường ĐHCT.

Việc ban hành Luật tiếp cận thông tin là một 

bước tiến trong quá trình pháp điển hóa kể từ 
quyền tiếp cận thông tin được ghi nhận đầu tiên 
tại Hiến pháp năm 1992 với tên gọi "quyền được 
thông tin của công dân" và được quy định rải 

rác trong nhiều văn bản luật và dưới 
luật. Các vấn đề pháp lý được phân 
tích và bình luận chuyên sâu theo 
hướng làm rõ: chủ thể của quyền tiếp 
cận thông tin, đối tượng, phạm vi của 
thông tin được tiếp cận và hình thức 
tiếp cận, kể cả vấn đề đặt ra trách 
nhiệm về đảm bảo thực thi quyền tiếp 
cận thông tin.

Hiện nay, trong thời kỳ hội nhập 
và cách mạng công nghiệp 4.0, bảo 
đảm quyền tiếp cận thông tin vượt xa 
những nội dung, hình thức, đối tượng, 
phạm vi trong khuôn khổ truyền 
thống. Điều này, một mặt, đòi hỏi việc 
đảm bảo quyền tiếp cận thông tin phải 
được ghi nhận và thực thi một cách 
thực chất hơn; mặt khác, đặt ra trách 
nhiệm rất lớn cho cơ quan, cán bộ 
nhà nước có thẩm quyền trong việc 

bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của 
cá nhân, quyền bảo mật thông tin cần thiết của 
cộng đồng và quản lý việc công khai thông tin 
một cách dân chủ, minh bạch và hiệu quả.

Hội thảo Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin 
ở Việt Nam đã tạo một diễn đàn cho các chuyên 
gia, nhà khoa học cùng đóng góp và thảo luận 
một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng 
nhằm đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp 
luật Việt Nam liên quan đến quyền tiếp cận 
thông tin. Qua 03 tháng phát động, Ban tổ chức 
Hội thảo đã nhận được 16 bài tham luận sâu 
sắc, tâm huyết, chi tiết về đề tài tiếp cận thông 
tin ở các lĩnh vực khác nhau, được đăng trong 
kỷ yếu của Hội thảo. Các bài tham luận có chất 
lượng sau khi được phản biện, góp ý, chỉnh sửa 
và biên tập hoàn chỉnh sẽ được xuất bản thành 
quyển sách "Pháp luật về quyền tiếp cận thông 
tin ở Việt Nam" để phục vụ cho người nghiên 
cứu có quan tâm đến lĩnh vực này.

Hội thảo Pháp luật về 
quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội thi Uơm mầm lần VI mở rộng do Trường 
Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho các 

sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh 
học. Hội thi năm nay đã thu hút được 39 đội 
tham gia đến từ 07 trường đại học trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Ngày 06/5/2018, 07 đội thi từ Trường ĐHCT 
đã tham gia vòng loại Hội thi Ươm mầm. Mỗi đội 
gồm 05 sinh viên đến từ các khóa ngành Công 
nghệ sinh học chính quy, Công nghệ sinh học 
tiên tiến và Vi sinh vật thuộc Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Công nghệ Sinh học, 03 đội đã được 
vào vòng Bán kết với kết quả thuyết phục. Trong 
đó, Đội 3T có số điểm 170 điểm, đứng đầu danh 
sách các đội được vào Bán kết; Đội P=G+E và 
đội Young Scientist lần lượt đứng thứ 03 và 07 
trong danh sách 09 Đội được chọn vào bán kết.

Ngày 19/5/2018, vòng Bán 
kết được diễn ra với kết quả như 
sau: Đội Young Scientist đã đạt 
giải ấn tượng-giải thưởng dành 
cho đội về Nhì cao điểm nhất ở 
vòng Bán kết. Đội 3T đã xuất sắc 
giành tấm vé vào vòng Chung 

kết và tranh tài với hai đội bạn đến từ Đại học 
Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, và Trường 
Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Ngày 02/6/2018, 03 thi đội đã bước vào vòng 
Chung kết. Các vòng thi diễn ra gây cấn và 
hồi hộp cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo và 
nhiệt tình từ Ban tổ chức. Sau hơn 03 tiếng diễn 
ra vòng Chung kết, Đội thi của Trường ĐHCT 
(3T) đã có cú lội ngược dòng đầy ấn tượng và 
mang về giải Nhì chung cuộc. Với thành tích đạt 
được, các bạn sinh viên 3T đã để lại một hình 
ảnh đẹp về sinh viên Trường ĐHCT với Hội thi 
Ươm mầm năm nay đó là tinh thần ham học hỏi 
và đoàn kết. Đây cũng là động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn sinh viên 
trong Nhà trường.

Sinh viên Trường ĐHCT chạm ngõ đầy ấn tượng 
ở cuộc thi Ươm Mầm lần VI-2018

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học
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TRUYỆN SINH VIÊN
Quách Minh Vinh, sinh viên ngành Chính trị học, Khóa 41

Cơn mưa đầu mùa trút nước xuống ký túc xá. Gió thổi mạnh, đám mây nhuộm màu âm 
u, cùng với những vết sáng thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời đi kèm âm thanh rền vang 
đáng sợ. Hiện tại, ký túc xá không còn nhiều sinh viên, vì học kỳ chính đã kết thúc, đa 

số sinh viên đều đã về quê hết cả. Chỉ còn một bộ phận nhỏ sinh viên ở lại ký túc xá để học 
nốt học kỳ hè và đi làm thêm…

Phòng tôi ở bao gồm tám người, nhưng chỉ có tôi và Nhựt là chưa về quê trong học kỳ hè 
này. Trời tuôn mưa xối xả. Hai đứa đăm chiêu nhìn về phía tấm cửa kính, nơi những giọt nước 
đang loang dài. Thế giới bên ngoài khung cửa, cũng vì thế mà trở nên mờ đục hẳn. Tôi quay 
sang bảo Nhựt, giọng đùa giỡn:

“Ê, tính ra tao với mày “gắn bó” với đất Cần Thơ dữ hen. Cả năm trời vẫn chưa chịu về quê”.

“Ừ”. Nó cười. “Tao ở lại để học cho xong các học phần trong hè, ra trường sớm, kiếm một 
công việc ổn định, sau đó rước ngoại tao lên ở chung. Chứ để bả một thân một mình dưới quê, 
tao thấy tội quá” - Nhựt vừa nói vừa nhìn nơi góc phòng.

Thằng Nhựt, quê ở Cà Mau. Hồi nhỏ, nó bị bỏ rơi trước cửa nhà ngoại, nên bà nhận nuôi 
nó. Do cùng khóa, lại nói chuyện hợp tính, nên hai đứa thân nhau lắm. Mọi chuyện vui buồn, 

Ký túc xá Khu B, Trường ĐHCT, nguồn internet.



25BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GÓC SINH VIÊN

chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Kể cũng lạ, sinh viên chỉ mong được ra trường đúng tiến độ. 
Còn đối với thằng Nhựt, nó sắp kế hoạch học tập kín mít, nhằm ra trường trước tiến độ nửa 
năm. Nó đang làm việc cho “cửa hàng bán điện thoại”, vậy nên, hiếm hoi lắm (khoảng thời gian 
nghỉ giữa các học kỳ), nó mới tranh thủ về quê thăm bà. 

“Còn mày, sao mày không về Bạc Liêu thư giãn đầu óc đi?” - Thằng Nhựt hỏi tôi.

“Ờ, tại tao thấy mày ở một mình, tội nghiệp. Nên tao ở lại với mày cho vui vậy mà” - Tôi đùa.

“Lạy cu cậu. Chắc ở lại thì sẽ không phải đóng phí đâu ha!” - Nó vừa nói vừa diễn như thật.

Thực ra, người thân của tôi đều xa quê tìm việc làm hết cả nên tôi ở lại Cần Thơ để học 
tiếng Anh và đi làm thêm. Mẹ tôi làm thuê cho một công ty xây dựng tư nhân ở Sài Gòn. Kiếm 
tiền chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi vậy, tôi đi dạy thêm, rồi phụ quán cơm để tự trang trải 
một số nhu cầu thiết yếu của bản thân.

“Thế mày có thích mưa không, hả Nhựt?” - Tôi bất ngờ chuyển chủ đề.

“Lúc nhỏ thì có, vì khi trời mưa, tao phụ ngoại hứng nước mưa để sinh hoạt, rồi cùng với đám 
bạn trong xóm đi bắt cá lóc, cá rô tràn lên bờ, lại đi soi ếch vào ban đêm nữa. Vui lắm! Còn khi 
lớn lên thì tao không còn thích mưa nữa, vì nhà cứ dột hoài”.

Nhựt đưa ánh mắt về phía tôi: “Còn mày?”

“À, hồi nhỏ tao cũng đi bắt cá, bắt ếch giống như mày vậy đó. Nhưng mà tao không thích 
mưa. Bởi mẹ tao làm phụ hồ. Trời mưa sẽ không đi làm được, nên không có tiền”. Mẹ tôi còn 
bảo, cha bỏ mẹ con tôi đi theo hạnh phúc mới trong một đêm mưa tầm tã. Mẹ vẫn còn thương 
cha, nhưng mẹ sợ những cơn mưa.

“Cuối tháng này, mọi người trong dòng họ về quê tổ chức đám giỗ. Tao cũng sẽ trở về, vì 
“thèm” hơi ấm người thân quá rồi!” - Tôi nói với Nhựt. 

Có đôi khi, trở về không phải vì mình muốn hay không, mà là vì nó đã trở thành một phần 
nguyện ước trong tim rồi, và đó cũng là cái cớ để mình có thể nạp lại năng lượng sau những 
tháng ngày bộn bề, để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới xa hơn, bền bỉ hơn. 

Trời mưa kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Thằng Nhựt đã tranh thủ trùm mền ngủ, vì một hồi nó 
còn đi làm ca tối. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm cửa sổ sang một bên. Gió lạnh. Khoảng sân ký túc 
xá ngập nước. Và tôi thầm nghĩ, nếu ở quê vào giờ này, chắc là mấy lu nước đã được hứng 
đầy, và cá rô, cá lóc đã tràn lên khắp cả sân rồi!

Vậy đấy, cuộc sống của sinh viên xa nhà luôn có những câu chuyện rất riêng, mà ít khi họ 
tìm được người đồng điệu để chia sẻ. Đó là những khó khăn cố hữu của thời gian đầu tuổi 
trưởng thành, là những nỗi lo sợ rất vô tư, nhưng cũng không kém phần sâu sắc, là những dự 
định đang thành hình cho tương lai phía trước.

Thời sinh viên bao giờ cũng đồng nghĩa với việc nhớ nhà, nhớ quê. Nỗi nhớ ấy bắt nguồn 
từ tình yêu và khát vọng trở về.
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