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Trường Đại học Cần Thơ sẽ là một trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông 
Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam thông qua sự kết hợp các tri 
thức cơ bản với giáo dục thực tế, qua đó đào tạo nên những con người có khả năng tạo dấu ấn 
mới, được vinh danh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mang tầm vóc quốc gia 
và quốc tế. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng với sức vóc như hiện nay, trong tương lai không xa 
Trường Đại học Cần Thơ sẽ là một trong top 1.000 trường đại học thế giới...

"

Trích phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm 
và làm việc với Trường ĐHCT vào ngày 10/8/2018 

"
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
cùng Đoàn công tác Chính phủ và các Bộ ngành 

đến thăm và làm việc với Trường ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/8/2018, Trường ĐHCT đã vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
cùng Đoàn công tác Chính phủ và các Bộ ngành đến thăm và làm việc với Trường, cùng đi với Thủ 
tướng có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Phúc, 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn 
Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê 
Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ, có 
ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông 
Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Về phía 
Trường ĐHCT, có Đảng ủy-Ban Giám Hiệu, Hội đồng trường cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
và đông đảo sinh viên đã nồng nhiệt đón tiếp Thủ tướng và Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường ĐHCT 
đã báo cáo với Thủ tướng và Đoàn công 
tác về tình hình tổ chức, phát triển, những 

thành quả mà Nhà trường đã đạt được trong 
hơn 50 năm hình thành và phát triển, những 
thuận lợi và khó khăn mà Trường đang đối mặt, 
bên cạnh đó là các chiến lược và định hướng 
phát triển Trường trong thời gian tới. Nhân dịp 
này, lãnh đạo Trường cũng trình bày những đề 
xuất và kiến nghị lên Chính phủ và các bộ ngành 

nhằm giúp phát triển mạnh và bền vững Trường 
ĐHCT với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất 
lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp 
ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất 
nước theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Được thành lập ngày 31/3/1966, ĐHCT là 
trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trọng 

Trường ĐHCT đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Chính phủ và các Bộ ngành.
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điểm của Nhà nước ở ĐBSCL. Trường hiện có 
16 khoa, 03 viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 14 
phòng ban chức năng, 01 Trường THPT Thực 
hành Sư phạm và 01 Công ty TNHH MTV Khoa 
học công nghệ. Với một số lượng khá lớn các 
đơn vị trực thuộc, Trường có gần 
2.000 công chức, viên chức và 
người lao động, trong đó có 11 
giáo sư, 133 phó giáo sư, 385 
tiến sĩ; có 1.051/1.105 giảng viên 
có trình độ sau đại học, đạt tỷ lệ 
95,11%. Trường có 98 chuyên 
ngành đào tạo bậc đại học với 
44.071 sinh viên, trong đó có 
29.380 sinh viên chính quy; có 45 
chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 
16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ 
với 2.558 học viên. Trường đã 
cung cấp trên 160.000 kỹ sư/cử 
nhân, khoảng 9.000 thạc sĩ và 
100 tiến sĩ cho vùng và cả nước; với 
tỷ lệ sinh viên có việc làm tăng qua từng năm, tỷ 
lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm theo thống kê 
gần nhất (năm 2017)  là 90,2%. 

Trường thực hiện khoảng 250 đề tài/nhiệm 
vụ khoa học công nghệ hằng năm với kinh phí 
khoảng 50 tỷ đồng, kết quả cho ra đời nhiều 
xuất bản/công bố khoa học, cụ thể năm 2017, 
số lượng bài báo khoa học là 1.279, trong đó 
có 319 bài quốc tế, 101 bài thuộc danh mục ISI. 
Trường đã hợp tác với trên 130 viện, trường, tổ 
chức quốc tế. Hằng năm, Trường đón trên 350 
đoàn với trên 2.180 lượt khách quốc tế đến làm 
việc. Khoảng 16 dự án hợp tác quốc tế được 
thực hiện với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. 
Đặc biệt, Trường đang triển khai Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí lên đến 
105,9 triệu USD để nâng cao năng lực đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
các lĩnh vực thế mạnh của Trường, đây là nền 
tảng phát triển bền vững Trường ĐHCT trong 
tương lai.

Từ rất sớm, Trường đã triển khai thực hiện 

nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng, trong 
đó có việc kiểm định chất lượng các chương 
trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và tiêu chuẩn AUN-QA (05 chương 
trình đạt chuẩn chất lượng AUN-QA). Trường 

đã tiến hành đánh giá ngoài chất lượng Trường 
ĐHCT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo vào tháng 12/2017 và được cấp chứng nhận 
kiểm định chất lượng giai đoạn 2018-2023. Tiếp 
cận các bảng xếp hạng thế giới, Trường thuộc 
Top 301-350 châu Á theo đánh giá của QS Asia 
University Rankings; thứ 3 Việt Nam theo xếp 
hạng của Webometrics (tháng 7/2018).

Trường ĐHCT đề ra phương hướng phát 
triển trong thời gian tới như: Vào năm 2030, 
hoạt động đào tạo, NCKH đạt trình độ chung 
trong khu vực Đông Nam Á và đạt trình độ thế 
giới đối với một số ngành mũi nhọn; triển khai 
thành công Dự án “Nâng cấp Trường ĐHCT trở 
thành trường Đại học xuất sắc” từ nguồn vốn 
ODA Nhật Bản; mở rộng qui mô, ngành nghề 
đào tạo, nhất là sau đại học; tập trung nâng cao 
chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội 
và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các đề tài NCKH 
có tính liên ngành nhằm phát huy thế mạnh của 
trường đa ngành; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp 
tác với các Viện, Trường, tổ chức trong và ngoài 
nước nhằm nâng cao năng lực của Trường; tiếp 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ và 
các Bộ ngành đến thăm Phòng Truyền thống của Trường ĐHCT.
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tục hoàn thiện về tổ chức, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ phát triển Trường. Tập trung phát 
triển chất lượng đội ngũ cán bộ; sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng cơ 
bản nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, đời 
sống của cán bộ, sinh viên. 

Tuy nhiên, để thực hiện thành công những 
hoạt động đã được hoạch định, Trường đã trình 
bày những kiến nghị, đề xuất lên Chính phủ và 
các Bộ ngành có liên quan, trong đó, cho phép 
Trường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm; là thành viên chính thức trong mạng lưới 
đào tạo sư phạm quốc gia và là 01 trong 10 
trường đào tạo sư phạm của cả nước; được hỗ 
trợ triển khai Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT; 
xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp trong sinh viên và cán bộ trong thời kỳ 
công nghiệp 4.0; phát triển KHCN cao trong giai 
đoạn công nghiệp 4.0 để chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường.

Phát biểu trước hơn 1.000 cán bộ và sinh 
viên Trường ĐHCT, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc bày tỏ niềm vui mừng vì những thành tích 
đạt được của Trường ĐHCT qua hơn nửa thế 
kỷ được thành lập, nhất là trong thời kỳ đổi mới 
đất nước hơn 30 năm qua. Thủ tướng đánh giá 

cao Trường ĐHCT, là một địa chỉ đầu tàu, uy tín, 
chất lượng không chỉ ở ĐBSCL mà cả nước, là 
một trong số ít các đại học lớn của Việt Nam 
có tên trên các bảng xếp hạng quốc tế và đứng 
trong top dẫn đầu của Việt Nam về chỉ số công 
bố quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc, 
chất lượng đóng góp sự phát triển của xã hội, 
nhất là cho vùng ĐBSCL. 

Với nền tảng đó cùng với cơ sở vật chất được 
đầu tư mạnh và đội ngũ cán bộ chất lượng, Thủ 
tướng tin rằng Trường ĐHCT sẽ ngày càng phát 
huy vị trí, vai trò là nơi khởi nguồn các ý tưởng 
sáng tạo, khởi nghiệp, mang sứ mệnh phụng 
sự xã hội thông qua việc đổi mới liên tục trong 
giáo dục đào tạo, trong nghiên cứu sáng tạo; 
tạo ra môi trưởng cởi mở, không gian rộng lớn 
cho việc trao đổi học thuật, đảm bảo mỗi người 
được phát huy tốt nhất tiềm năng, không ngừng 
tìm kiếm khai thác tri thức mới của nhân loại, đào 
tạo con người xuất sắc có khả năng tạo dấu ấn 
mới mang tầm quốc gia và quốc tế. Thủ tướng 
nhấn mạnh: “Trường ĐHCT sẽ là một trong 20 
trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông 
Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu 
mẫu của Việt Nam thông qua sự kết hợp các tri 
thức cơ bản với giáo dục thực tế, qua đó đào 
tạo nên những con người có khả năng tạo dấu 

ấn mới, được vinh danh trong lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội, mang tầm vóc quốc gia 
và quốc tế. Chúng ta hoàn toàn 
tin tưởng với sức vóc như hiện 
nay, trong tương lai không xa 
ĐHCT sẽ là một trong top 1.000 
trường đại học thế giới”. Để đảm 
bảo chất lượng và hướng đến 
mục tiêu đó, Trường ĐHCT cần 
dựa vào ba trụ cột, trong đó, cần 
có sự cam kết từ từng cá nhân 
lãnh đạo, mỗi cán bộ, giảng viên 
và sinh viên; sự công nhận của 
xã hội và kiểm định chất lượng 
giáo dục trong và ngoài nước. 
Phát huy vai trò của lãnh đạo nhà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
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trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, giảng 
viên đạt trình độ ngang tầm khu vực và bắt kịp 
thế giới. Bên cạnh đảm bảo chất lượng giảng 
dạy và học tập, Nhà trường cần có kế hoạch 
đảm bảo thu nhập, đời sống của cán bộ, giảng 
viên để cán bộ, giảng viên yên tâm tập trung 
nghiên cứu, cập nhật kiến thức. 

Với truyền thống và kinh nghiệm của Trường 
ĐHCT, Thủ tướng đề xuất Trường ĐHCT làm 
đầu mối thường niên tổ chức các diễn đàn giáo 
dục đại học khu vực ĐBSCL và mở rộng ra hơn 
nữa. Diễn đàn này mỗi năm có một chủ đề phát 
triển giáo dục đại học, tư cách một đại học quốc 
gia, một đại học khu vực, tiến tới là đại học có 
tính chất quốc tế. ĐHCT không chỉ là nơi hội tụ ý 
tưởng đổi mới và cải cách giáo dục đại học của 
Trường, của trường thành viên, mà còn đặt ra 
các tiêu chí và mục tiêu phát triển để các trường 
thành viên phấn đấu. Diễn đàn này không chỉ 
có đại diện các trường đại học trong vùng mà 
còn là nơi quy tụ các chuyên gia giáo dục uy tín 
trong nước và quốc tế với vai trò cố vấn chiến 
lược cho sự phát triển của các trường đại học 
trong vùng. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thế hệ trẻ với 
tinh thần giáo dục đại học không chỉ cung cấp 
kiến thức, mà còn đề cao tính tự giác, tư duy 
nghiên cứu, vận dụng công cụ số nâng cao chất 
lượng sinh viên, Thủ tướng cũng ân cần nhắc 
nhở sinh viên Trường ĐHCT phải 
có ước mơ, hoài bão trong thời 
đại công nghiệp 4.0, trong khi thế 
giới đang phát triển với tốc độ 
cao, thì việc học đại học không 
chỉ để giải quyết việc làm mà còn 
để trở thành nhà khởi nghiệp, là 
công dân toàn cầu mang văn hóa 
lịch sử truyền thống của dân tộc 
ra thế giới.

Qua báo cáo và các đề xuất, 
kiến nghị của Trường ĐHCT, Thủ 
tướng Chính phủ đã bày tỏ sự ủng 
hộ sâu sắc đối với các kiến nghị 

đầu tư phát triển Nhà trường trong thời gian tới. 
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Trường ĐHCT cần 
phấn đấu quyết liệt với mục tiêu nằm trong xếp 
hạng hàng đầu châu Á và đứng trong top 1.000 
trường đại học thế giới vào năm 2025; tập trung 
nghiên cứu, đưa ra cam kết về số lượng phát 
minh, bằng sáng chế, về số dự án khởi nghiệp 
của sinh viên và cả giảng viên, về số lượng đề 
tài dự án công nghệ chuyển giao thành công 
cho xã hội và cho đất nước. Thủ tướng cũng 
đề nghị Trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp 
thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ 
về chống biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, vấn đề 
mà Đảng và Nhà nước vô cùng quan tâm. Bên 
cạnh đó, Trường ĐHCT cần phối hợp chặt chẽ 
với các trường đại học khác, các cơ quan khác 
để thực hiện công cuộc cách mạng 4.0 ở Việt 
Nam. Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Cần 
Thơ và các Bộ ngành trung ương nghiên cứu 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐHCT có điều 
kiện phát triển tốt. 

Với truyền thống 52 năm phát triển mạnh 
mẽ, ý chí quyết tâm cao và ước mơ đổi mới 
không ngừng, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng 
rằng Trường ĐHCT sẽ thành công trong 
bước đường đổi mới, sẽ là một trong những 
trường đi đầu của hệ thống giáo dục đại học 
ở Việt Nam, xứng đáng với niềm tin tưởng của 
Đảng, Nhà nước và xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây để kỷ niệm chuyến 
thăm Trường ĐHCT.
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Tiếp ông Kazuyuki Nakane - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 11/8/2018, Trường ĐHCT vinh 
dự đón tiếp ông Kazuyuki Nakane Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và đoàn 
công tác gồm đại diện Bộ Ngoai giao 
Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản 
tại thành phố Hồ Chí Minh và JICA Việt 
Nam đến tìm hiểu về Trường và các dự 
án tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản đang 
được thực hiện tại Trường ĐHCT. Tiếp 
đón và làm việc với đoàn có GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; GS.TS. 
Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội 
đồng Trường; các Phó Hiệu trưởng: 
PGS.TS. Lê Việt Dũng và PGS.TS. Trần 
Trung Tính; cùng đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo Trường 
ĐHCT, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời 
chào mừng nồng nhiệt đến ngài Thứ trưởng 

và đoàn công tác, đồng thời, giới thiệu tóm tắt về 
Trường ĐHCT, những thành quả mà Nhà trường 
đã đạt được trong tất cả các mặt công tác, đặc 
biệt hoạt động hợp tác quốc tế trong các dự án 
phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa 
học.

Với mục tiêu trở thành một trong những trường 
đại học hàng đầu tại Việt Nam và được công nhận 
là một trong những trường đại học hàng đầu khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương về đào tạo và 
nghiên cứu khoa học vào năm 2020, Trường đã 
thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức 
quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và các 
công ty, doanh nghiệp thông qua hơn 250 bản ghi 
nhớ hợp tác được ký kết, trong đó, các bản ghi 

nhớ hợp tác được ký kết với các đối tác 
Nhật Bản chiếm 20%. Theo đó, các mối 
quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHCT và 
các đối tác Nhật Bản đã được thiết lập 
từ đầu thập niên 90. Quan hệ đối tác đã 
được tăng cường thông qua các hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
thực hiện các dự án hợp tác. Tính đến 
nay, ĐHCT thực hiện hơn 25 dự án với 
các đối tác Nhật Bản.

Nhờ các dự án hợp tác này, cơ sở 
hạ tầng của Trường đã được đầu tư 
nâng cấp và năng lực nghiên cứu được 
nâng cao để đóng góp vào sự phát triển 
của vùng ĐBSCL thông qua sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền 

Trường ĐHCT đón tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và đoàn công tác.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiêu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu chào 
mừng ngài Thứ trưởng và đoàn công tác, đồng thời giới thiệu về 
Trường.
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vững, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững 
và bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn và 
phát triển kinh tế-xã hội; nhiều hội nghị và hội 
thảo được tổ chức và các bài báo đăng trên tạp 
chí quốc tế là kết quả đầu ra của các dự án. 
Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn vay của Chính 
phủ Nhật Bản góp phần tăng cường mối quan 
hệ và mạng lưới hợp tác rộng rãi với các đối tác 
Nhật Bản. Qua đó, Trường ĐHCT mong muốn 
nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đối tác 
Nhật Bản trong việc mở rộng mối quan hệ hợp 
tác sắp tới.

Trong không khí thân thiện, cởi mở, ông 
Kazuyuki Nakane đã gửi lời cảm ơn chân thành 
đến sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của Trường 
ĐHCT dành cho đoàn. Ông chia sẻ Trường 
ĐHCT được biết đến là trường đại học hàng đầu 
Việt Nam, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
sản và môi trường. Việt Nam được biết đến là 
nước xuất khẩu gạo lớn, trong đó, vùng ĐBSCL 
đóng vai trò lớn là vựa lúa của Việt Nam, đồng 
thời là vùng bị ảnh hưởng nhiều do biến đổi khí 
hậu. Do đó, ông Kazuyuki Nakane cho rằng khu 
vực ĐBSCL có vai trò rất quan trọng đến sự 
phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam. 
Ông khẳng định phía Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp 
tác vì sự phát triển của khu vực ĐBSCL thông 
qua các dự án đang được thực hiện, trong đó có 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.

Đáp ứng sự quan tâm của ngài Thứ trưởng 
về các dự án đang thực hiện tại Trường ĐHCT, 
đại diện Ban quản lý Dự án ODA Trường ĐHCT 
đã báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT sử dụng vốn vay ODA và Dự án 
Hợp tác Kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn 
lại của Chính phủ Nhật Bản. Nhìn chung, các dự 
án đang được vận hành một cách nhịp nhàng 
và hiệu quả nhờ vào sự hỗ trợ tích cực từ JICA 
Tokyo, JICA Việt Nam, Hội đồng cố vấn Nhật 
Bản. 

Nhân dịp này, thông qua sự kết nối của Bộ 
Ngoại giao Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Nhật 
Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐHCT 
mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác với 

các đối tác Nhật Bản trong việc 
trao đổi sinh viên và cán bộ, 
tăng cường các hoạt động, dự 
án ở ĐBSCL, từ đó phát triển 
mối liên kết bền vững. Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
cảm ơn Chính phủ và nhân dân 
Nhật Bản đã nhiệt tình giúp đỡ 
Việt Nam nói chung và Trường 
ĐHCT nói riêng và mong rằng 
mối quan hệ hợp tác giữa hai 
bên ngày càng phát triển trong 
thời gian tới.

Ngài Thứ trưởng xem luận văn về cá bống Việt Nam của Nhật 
Hoàng, được trao tặng cho Trường ĐHCT.

GS. Tsunoda Manabu, Cố vấn trưởng Dự án ODA giới thiệu các hạng mục 
xây dựng trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 16 đến ngày 
22/8/2018, tại Hội 
trường Rùa, Trường 

ĐHCT tổ chức Lễ trao bằng 
tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 
cho sinh viên thuộc các Khoa: 
Khoa học Chính trị, Ngoại ngữ 
và Sư phạm. Trước đó, Lễ trao 
bằng tốt nghiệp đợt 1 đã được 
tổ chức từ ngày 04 đến ngày 
06/4/2018 cho 1.609 tân cử 
nhân và kỹ sư. Trường ĐHCT 
sẽ tiến hành xét và trao bằng 
tốt nghiệp bậc đại học đợt 3 
vào tháng 9/2018.

Trong đợt trao bằng tốt 
nghiệp lần 2 năm 2018, Trường 
ĐHCT vui mừng có thêm 1.107 
tân cử nhân nhận bằng tốt 
nghiệp đại học, trong đó có 189 
sinh viên thuộc Khoa khoa học 
Chính trị, 379 sinh viên Khoa 
Ngoại ngữ, 539 sinh viên Khoa 
Sư phạm. Theo kết quả xếp 
loại học tập, có 102 sinh viên 
đạt loại Xuất sắc (chiếm tỷ lệ 
9,2%), 503 sinh viên đạt loại 
Giỏi (chiếm tỷ lệ 45,5%), 482 
sinh viên đạt loại Khá (chiếm 
tỷ lệ 43,5%) và 20 sinh viên 
đạt loại Trung bình (chiếm tỷ lệ 
1,8%).

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 đã ghi dấu 
một quá trình lao động không 
mệt mỏi, phản ánh tinh thần 
phấn đấu, cống hiến, sự tận 
tình trong chỉ dạy, hướng dẫn 
của quý thầy, cô giáo và cán 
bộ, nhân viên trong Trường. 
Hơn hết, Lễ tốt nghiệp là dịp 
để sinh viên nhận tấm bằng 
đại học sau khoảng thời gian 
bốn năm học tập và rèn luyện 

trên ghế Nhà trường, để từng 
lớp thế hệ sinh viên lấy đó 
làm bệ phóng cho con đường 
nghề nghiệp tương lai, tiếp nối 
các thế hệ đi trước trên bước 

đường xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng giàu đẹp. 

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 
giữ vững niềm tự hào là sinh 
viên Trường ĐHCT, luôn giữ 
gìn hình ảnh tốt đẹp của sinh 
viên Trường, bên cạnh đó 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 và 
sẽ trở lại Trường tiếp tục theo 
đuổi con đường học tập, lĩnh 
hội tri thức ở bậc cao hơn.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao giấy khen cho các thủ khoa ngành của 
Khoa Ngoại ngữ.
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Lễ Trao bằng thạc sĩ liên kết với 
Trường Đại học Nantes, Pháp

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 13/7/2018, Trường ĐHCT tổ 
chức Lễ Trao bằng thạc sĩ ngành Khai 
thác tri thức từ dữ liệu được liên kết giữa 

Nhà trường với Trường Đại học Nantes, Pháp. 
Lễ trao bằng có sự tham dự của đại diện Trường 
Đại học Nantes và Đại học Toulouse, Pháp. Về 
phía Trường ĐHCT có đại diện Ban Giám hiệu, 
Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin và 
Truyền thông và các tân thạc sĩ và thân nhân 
cùng tham dự lễ.

Chương trình thạc sĩ được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cấp phép vào năm 2014 theo Quyết 
định số 1110/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2014. Đây 
là chương trình đào tạo đầu tiên ở ĐBSCL liên 
kết với cơ sở đào tạo danh tiếng tại châu Âu 
trong khoảng thời gian từ 2015-2017. Giảng viên 
tham gia giảng dạy trong chương trình là các 
giáo sư từ Trường Đại học Nantes và Trường 
Đại học Ánh sáng Lyon 2 (Université Lumière 
Lyon 2) và Trường ĐHCT gồm các giảng viên có 
học vị tiến sĩ, tốt nghiệp tại các trường đại học 
thuộc khối Pháp ngữ, có chuyên môn phù hợp 
với chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành 
Khai thác tri thức từ dữ liệu.

Khóa học (2015-2017) có 18 học viên có 
chuyên môn phù hợp thuộc các ngành: Tin học, 
Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và Truyền 
thông. Các học viên tham gia chương trình đảm 
nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau như: 
giám đốc công ty phần mềm, chuyên gia công 
nghệ phần mềm, giảng viên các trường đại học 
trong vùng ĐBSCL… đã cho thấy sức lan tỏa 
của chương trình đào tạo này. 

Tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc mừng 
nồng nhiệt tới toàn thể các tân thạc sĩ và tin 
tưởng rằng, sau khóa học, với kiến thức được 
cập nhật và công nghệ mới, các tân thạc sĩ tiếp 
tục vai trò cán bộ chủ chốt, tài năng của khu 
vực ĐBSCL trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin. Thành công của khóa học và Lễ trao bằng 
là niềm khích lệ rất lớn cho nỗ lực và phấn 
đấu của tập thể Trường ĐHCT trong công 
tác đào tạo sau đại học, qua đó, Hiệu trưởng 
mong muốn chương trình thạc sĩ sẽ tiếp tục lan 
rộng, đồng thời, mối quan hệ hợp tác giữa Nhà 
trường và các đối tác Pháp sẽ ngày càng phát 
triển trong thời gian tới.

Ảnh lưu niệm.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Hơn 90% học sinh Khoa Dự bị Dân tộc 
trúng tuyển đại học

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Ngày 03/8/2018, Khoa Dự bị Dân tộc (DBDT), Trường ĐHCT tổ chức Lễ tổng kết công tác đào 
tạo dự bị đại học năm học 2017-2018. Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban chức năng trong Trường; Ban chủ nhiệm, 
quý thầy, cô giảng dạy và học sinh của Khoa DBDT.

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

nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo 
trong cả nước, trong đó có 22 huyện nghèo 
thuộc khu vực Tây Nam bộ, Khoa DBDT, Trường 
ĐHCT đã tổ chức đào tạo hệ xét tuyển thẳng. 
Qua 05 năm, Khoa đã đào tạo được 1.953 học 
sinh xét tuyển thẳng. Theo đó, trong năm học 
2017-2018, Khoa DBDT đã tiếp nhận, tổ chức 
giảng dạy cho 148 học sinh hệ xét tuyển thẳng, 
trong đó, có 96 học sinh khối tự nhiên, 52 học 
sinh khối xã hội.

Qua 01 năm được học tập và rèn luyện, có 
140/148 em trúng tuyển đại học chính quy, đạt tỉ 
lệ 94,59%. Tại buổi lễ, có 05 học sinh được Ban 
Giám hiệu khen thưởng vì đã đạt thành tích cao 
trong học tập và rèn luyện; 03 tập thể và 05 cá 
nhân được Ban Chấp hành Đoàn trường khen 
thưởng vì đã có thành tích trong công tác đoàn 
và phong trào thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chúc mừng đến các tân sinh viên của Trường 
ĐHCT. Phó Hiệu trưởng chia sẻ, mặc dù, đa số 
các em đều có hoàn cảnh khó khăn và thuộc 
các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số nhưng các em đã nỗ lực học tập, rèn luyện, 
chăm ngoan, chịu khó và tích cực tham gia các 
phong trào của Trường, Khoa, Lớp để ngày hôm 
nay có thể cầm trên tay giấy báo trúng tuyển và 
chính thức trở thành tân sinh viên của Trường 
ĐHCT. Phó Hiệu trưởng mong muốn các em sẽ 
tự tin, nỗ lực hết mình, học tập thật tốt, phát huy 

tính tự học của một sinh viên cần có, bên cạnh 
phát triển kỹ năng ngoại ngữ, cố gắng phấn đấu 
để giành lấy những cơ hội đi giao lưu, học tập ở 
nước ngoài từ nhiều nguồn học bổng của Nhà 
trường.

Năm học 2017-2018, Khoa DBDT đã thực 
hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo 
của lãnh đạo Nhà trường và phương hướng 
nhiệm vụ năm học của Khoa đã đề ra. Với sự 
quan tâm đặc biệt và chỉ đạo kịp thời của Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp 
tích cực và có hiệu quả từ các khoa, phòng ban 
chức năng, đoàn thể trong trường và sự tận tâm 
của quý thầy cô giáo, sự tích cực học tập và rèn 
luyện của học sinh, Khoa DBDT sẽ đạt được 
thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, đáp 
ứng nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật cho các tỉnh miền núi, biên 
giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và vùng dân 
tộc thiểu số.

Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các học sinh có thành tích 
học tập tốt.
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Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc 
ngành Thủy sản lần thứ 9

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thủy sản là một trong những ngành kinh 
tế mũi nhọn đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế của 

đất nước. Trong hơn hai thập kỷ qua, nuôi 
trồng thủy sản đã không ngừng được phát 
triển cả về số lượng lẫn chất lượng, tạo ra 
nhiều sản phẩm có giá trị cao, tăng kim ngạch 
xuất khẩu vượt bậc, góp phần cải thiện đáng 
kể đời sống kinh tế xã hội của người dân.  
Mặc dù vậy, nghề nuôi thủy sản cũng đang đứng 
trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhất là tình 
trạng thoái hoá về môi trường và dịch bệnh lan 
tràn hiện nay, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm 
chưa quản lý được hiệu quả, vấn đề giá cả thị 
trường còn khá nhiều biến động, bấp bênh… đã 
và đang đẩy người nuôi đến những khó khăn 
nhất định trong sản xuất. Những thách thức này 
đang đòi hỏi các nhà khoa học, nhà quản lý, các 
doanh nghiệp và người nuôi nghiên cứu, tìm ra 
các giải pháp để phát triển nghề nuôi thủy sản 
một cách ổn định và bền vững, để tiếp tục duy 
trì vị thế của nghề, cũng như đảm bảo được đời 
sống kinh tế xã hội của người dân và tiếp tục 
góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, phát triển 
đất nước. 

Trong hai ngày 10 và 11/8/2018, Khoa Thủy 
sản, Trường ĐHCT đăng cai tổ chức Hội nghị 
khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 
9, đây là lần thứ hai Hội nghị được tổ chức tại 
Trường ĐHCT với mong muốn tạo diễn đàn để 
tất cả cán bộ trẻ, sinh viên từ các viện, trường 
trong mạng lưới thủy sản Việt Nam có thể trao 
đổi, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương trao quà lưu niệm cho 
các giáo sư đến từ Trường Đại học Pingtung và Penghu, 
Đài Loan.
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khoa học, tạo động lực thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa, làm 
nền tảng gắn kết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của ngành. 

Tham dự Hội nghị có đại biểu đến từ 
Trường Đại học quốc gia Pingtung, Đại 
học quốc gia Penghu, Đài Loan; đại diện 
các viện, trường trong mạng lưới các viện, 
trường thủy sản Việt Nam (ViFINET), 
các trường, chi cục thủy sản trong khu 
vực ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT, có 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch 
Hội đồng trường; PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Phó Hiệu trưởng; Ban chủ nhiệm, 
cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Thủy 
sản và các khoa, viện trực thuộc Trường.

Với chủ đề “Liên kết trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ và sản xuất kinh doanh hướng tới 
phát triển hiện đại và bền vững ngành thủy sản”, 
Hội nghị diễn ra gồm một phiên tổng thể với báo 
cáo đề dẫn về Nghiên cứu và phát triển nuôi 
trồng thủy sản công nghệ cao và bền vững; hai 
tiểu ban, trong đó có 44 báo cáo tham luận được 
trình bày và tọa đàm giữa các viện, trường, cơ 
quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về Đẩy 
mạnh liên kết và nâng cao chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
phát triển hiện đại và bền vững ngành thủy 
sản trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu, 

chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cách mạng 4.0 
và hội nhập quốc tế. 

Nội dung khoa học của Hội nghị lần này bao 
gồm: Sinh học, dinh dưỡng, sinh lý, di truyền 

trong nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sản xuất 
giống và nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy 
sản; Môi trường và nguồn lợi thủy sản; Chế biến 
thủy sản; Kinh tế xã hội nghề cá. Trong số các 
công trình tham gia Hội nghị, có tổng cộng 57 
bài báo khoa học toàn văn được chọn lọc, phản 
biện, hoàn chỉnh, biên tập và xuất bản thành hai 
quyển số chuyên đề Thủy sản của Tạp chí Khoa 
học Trường ĐHCT, nhằm cung cấp thông tin và 
các thành tựu mới trong nghiên cứu khoa học 
ngành thủy sản của các nhà khoa học trẻ trong 
cả nước. Bên cạnh đó, Hội nghị đã tổ chức cho 
các đại biểu đi tham quan nuôi tôm siêu thâm 
canh trong nhà kín tại Tập đoàn Việt Úc, Bạc 
Liêu và nuôi cá tra Global GAP tại Công ty Thủy 
sản miền Nam và nuôi cá bè, Cần Thơ.

Diễn ra song song với Hội nghị là Ngày hội 
việc làm với sự tham gia giới thiệu, tư vấn và 
tuyển dụng việc làm của 21 công ty, doanh 
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, nông 
nghiệp, môi trường, công nghệ, công nghệ sinh 
học,... với các gian hàng được trưng bày tại 
khu vực xung quanh Trung tâm Học liệu, thu 
hút đông đảo sinh viên đến tham quan, tìm hiểu 
thông tin và tham gia phỏng vấn.

Các đại biểu trình bày tham luận tại tiểu ban.

Hình ảnh nhộn nhịp tại Ngày hội việc làm.
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Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Nông nghiệp Trường ĐHCT, 
Họp mặt cựu sinh viên và Hội nghị khoa học Nông nghiệp quốc tế

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 17 và 18/8/2018, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng 
(NN&SHƯD), Trường ĐHCT tổ chức Lễ 

kỷ niệm 50 năm thành lập, họp mặt cựu sinh viên 
ngành Nông nghiệp và Hội nghị khoa học Nông 
nghiệp quốc tế. Tham dự lễ kỷ niệm, có GS.TS. 
Nguyễn Viết Trương, nguyên Khoa trưởng 
Phân khoa Nông nghiệp giai đoạn 1969-1975, 
Phó Viện trưởng Viện ĐHCT (1972-1975); PGS.
TS. Trần Thượng Tuấn, nguyên Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT nhiệm kỳ 1997-2002, Trưởng 
khoa Trồng trọt giai đoạn 1982-1996, nguyên 
Trưởng khoa Nông nghiệp giai đoạn 1996-2001; 
GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, nguyên Trưởng khoa 
NN&SHƯD nhiệm kỳ 2002-2007; GS.TS. Lê 
Quang Trí, nguyên Trưởng khoa NN&SHƯD giai 
đoạn 2007-2010; GS.TS. Lê Văn Hòa, nguyên 
Trưởng khoa NN&SHƯD giai đoạn 2010-2017; 
Ban chủ nhiệm Khoa NN&SHƯD qua các thời 
kỳ; cán bộ đã từng công tác và cán bộ đang 
công tác tại Khoa cùng đông đảo cựu sinh viên 
và sinh viên đang theo học tại Khoa NN&SHƯD.

Ngành Nông nghiệp ĐHCT tuyển sinh khóa 
đầu tiên vào năm 1968. Trải qua 50 năm hoạt 

động, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế 
hệ thầy trò cùng với sự hỗ trợ quý báu từ đồng 
nghiệp trong và ngoài nước, ngành Nông nghiệp 
ĐHCT không ngừng lớn mạnh. Ngành đã và 
đang tạo được uy tín cao trong và ngoài nước 
về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp 
phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng ĐBSCL và cả nước. Đó là niềm tự 
hào chung cho tất cả những ai đã từng học tập, 
làm việc, cộng tác và có những đóng góp để xây 
dựng và phát triển ngành nông nghiệp ĐHCT.

Buổi họp mặt là cơ hội để các thế hệ cùng 
nhau ôn lại kỷ niệm về quá trình trưởng thành 
của ngành Nông nghiệp ĐHCT từ những ngày 
đầu thành lập, đồng thời, các thế hệ thầy và trò 
có cơ hội gặp lại nhau để chia sẻ những kỷ niệm 
buồn vui, những kinh nghiệm, những thành tựu 
trong cuộc sống, những cơ hội phát triển mới để 
tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành 
trong thời gian tới. 

Khoa NN&SHƯD hiện nay có tổng số 257 
viên chức, trong đó có 119 giảng viên (05 giáo 
sư, 42 phó giáo sư), viên chức có trình độ tiến 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngành Nông nghiệp.
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sĩ là 78, và thạc sĩ là 48. Tính đến thàng 6/2018, 
Khoa có tổng số sinh viên là 3.754 cùng với 
1.250 tân sinh viên khóa mới đã nâng tổng số 
sinh viên của Khoa lên trên 5.000 sinh viên. 

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Nông 
nghiệp ĐHCT, Khoa NN&SHƯD tổ chức Hội 
nghị Khoa học Nông nghiệp quốc tế lần thứ nhất 
với chủ đề “Phát triển nông nghiệp bền vững 
trong tác động của biến đổi khí hậu: Thách thức 
và cơ hội”. Tiền thân là Hội nghị Khoa học Nông 
nghiệp CAAB, Hội nghị Khoa học Nông nghiệp 
quốc tế lần thứ nhất được tổ chức hai năm một 
lần, là dịp để các nhà 
khoa học nông nghiệp 
trong nước và quốc tế 
công bố các kết quả 
nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ 
giai đoạn 2016-2018 
đồng thời đề xuất định 
hướng cho các nghiên 
cứu tiếp theo. Đồng thời, 
Hội nghị cũng là nơi triển 
lãm và giới thiệu các sản 
phẩm, dịch vụ, ý tưởng 
khoa học, mô hình phát 
triển và công nghệ mới 
trong lĩnh vực nông 

nghiệp từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu 
và trường đại học.

Tại phiên toàn thể, Hội nghị đã nghe các báo 
cáo chính về phát triển cây trồng bền vững trong 
tác động của biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ 
hội, vai trò và giải pháp của công nghệ sau thu 
hoạch và chế biến thực phẩm trong nâng cao 
giá trị nông sản và phát triển bền vững sản xuất 
nông nghiệp của ĐBSCL, phát triển bền vững 
ngành chăn nuôi thú y ở vùng ĐBSCL thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Tại 06 tiểu ban, Hội nghị 
đã tiến hành báo cáo và thảo luận với các nhóm 
chủ đề chuyên sâu gồm: Khoa học cây trồng, 
sinh lý sinh hóa; Bảo vệ thực vật, di truyền giống 
nông nghiệp; Khoa học đất, môi trường; Công 
nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và 
quản lý chuỗi giá trị; Chăn nuôi-Thú y.

Bên cạnh đó, Hội nghị có trên 40 bài báo 
khoa học được tuyển chọn, thẩm định, biên 
tập và đăng thành 02 tập của Tạp chí Khoa 
học Trường ĐHCT-số chuyên đề Nông nghiệp 
(tiếng Việt và tiếng Anh) để phục vụ hội nghị và 
thông tin rộng rãi đến người đọc. Các kết quả 
nghiên cứu, mô hình phát triển, kết quả chuyển 
giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp sẽ 
là cơ sở khoa học quan trọng, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp bền vững 
cho vùng ĐBSCL và cả nước.

PGS.TS. Trần Thượng Tuấn, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 1997-2002, Trưởng khoa Trồng trọt giai đoạn 1982-
1996, Trưởng khoa Nông nghiệp giai đoạn 1996-2001, chia sẻ 
những tâm huyết và trăn trở đối với ngành và thế hệ trẻ.

PGS.TS. Lê Việt Dũng và  PGS.TS. Lê Văn Vàng trao hoa và quà lưu niệm đến các 
quý thầy cô và cựu sinh viên.
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Hội thảo “Thực trạng cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ-Thành tựu và hạn chế”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/7/2018, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Luật-Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo “Thực trạng 
cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ-Thành tựu và hạn chế”.

Hội thảo có sự tham dự của GS.TSKH. 
Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; TS. Nguyễn 

Tiến Cường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Luật 
sư Nguyễn Ngọc Lan, nguyên Điều phối viên 
Dự án MRLG tại Việt Nam; đại diện của các cơ 
quan, tổ chức ở một số địa phương trong vùng 
ĐBSCL và cả nước. Về phía Trường ĐHCT, 
có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Phan Trung Hiền, Phó Trưởng 
Khoa Luật, Chủ nhiệm đề tài; các giảng viên, 
nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên 
cùng tham dự.

Đề tài “Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ 
đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ” 
do Khoa Luật-Trường ĐHCT thực hiện từ tháng 
8/2017 đến tháng 01/2019 với mục tiêu xác định 
những thuận lợi và khó khăn trong cơ chế chính 
sách tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phục vụ 
phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để 
thực hiện cơ chế tạo quỹ đất sạch với hiệu quả 
tối ưu.

Hội thảo đã nghe báo cáo đề 
dẫn của GS.TSKH. Đặng Hùng 
Võ về thách thức và cơ hội tạo 
quỹ đất sạch để thu hút đầu 
tư. Báo cáo cho rằng đề tài do 
Khoa Luật-Trường ĐHCT thực 
hiện góp phần nâng cao chất 
lượng quy trình, thủ tục tạo quỹ 
đất sạch để thu hút đầu tư, có 
ý nghĩa lớn trong thực thi pháp 
luật đất đai hiện hành khi mà 
cơ chế này còn nhiều thách 
thức; kết quả của Dự án sẽ đáp 

ứng nhu cầu nâng cấp quản lý hiện nay. Bên 
cạnh đó, Hội thảo đã nghe báo cáo và thảo luận 
về thực trạng quỹ đất sạch và công tác tạo quỹ 
đất sạch thu hút đầu tư của thành phố Cần Thơ-
Thuận lợi, khó khăn và giải pháp; thuận lợi và 
khó khăn của việc thực hiện ứng vốn và hoàn 
vốn trong các dự án tạo quỹ đất sạch trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ; hoàn thiện các nguyên 
tắc trong đấu giá đất sạch; hoàn thiện các quy 
trình về điều kiện trong đấu giá đất sạch và 
đánh giá hiệu quả về kinh tế-xã hội của cơ chế 
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Kết quả mang lại của của Hội thảo góp phần 
đóng góp cho hiệu quả của đề tài về hoàn thiện 
pháp luật và chính sách về tạo quỹ đất sạch thu 
hút đầu tư; nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư trong 
quá trình phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu 
quả trong quản lý nhà nước đối với công tác tạo 
quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; đưa ra những 
kiến nghị cụ thể, đặc thù hoàn thiện cơ chế tạo 
quỹ đất sạch thu hút đầu tư tại thành phố Cần 
Thơ, đồng thời, là căn cứ để tiếp tục nghiên cứu 
nhân rộng cho các địa phương.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Từ ngày 06 đến 14/7/2018, Dự án WANASEA tổ chức hội thảo và khóa tập huấn với chủ đề 
“Diễn đàn nước Đông Nam Á 2018” tại Trường ĐHCT. Gần 100 đại biểu và 20 diễn giả trong và 
ngoài nước từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và các nước châu Âu đã tham gia 02 ngày hội 
thảo chung và 05 ngày tập huấn theo tổ. 

WANASEA-Tăng cường 
năng lực thực hiện 
và quản lý nghiên 

cứu cho lĩnh vực tài nguyên 
nước và môi trường của 
các quốc gia Đông Nam Á 
(Strengthen the production, 
management and outreach ca-
pacities of research in the field 
of water and natural resources 
in South-East Asia)-là dự án 
được tài trợ trong khuôn khổ 
Chương trình Erasmus+ của 
Cộng đồng chung châu Âu. Dự 
án thực hiện trong ba năm từ 
2018 đến 2020 với sự tham gia 
của 15 đối tác chính và 02 đối 
tác hỗ trợ từ các quốc gia châu 

Âu và khu vực Đông Nam Á. 
Việt Nam có 04 đối tác thành 
viên chính của dự án bao gồm: 
Trường ĐHCT, Học viện Khoa 
học Xã hội, Trường Đại học 
Hàng hải và Trường Đại học 
RMIT Việt Nam. 

Các mục tiêu của dự án 
WANASEA bao gồm: (i) gia 
tăng mối quan hệ hợp tác khoa 
học giữa các nghiên cứu viên, 
nghiên cứu sinh tiến sĩ, các 
nhà quản lý; (ii) cải thiện chất 
lượng các chương trình đào 
tạo thạc sĩ và tiến sĩ của các 
viện trường thuộc các quốc gia 
Đông Nam Á; (iii) phát triển các 

nghiên cứu đa lĩnh vực có liên 
quan; (iv) gia tăng mối quan 
hệ hợp tác khoa học giữa các 
thành viên tại Campuchia, Thái 
Lan, Việt Nam và các nước 
Châu Âu; (v) xây dựng môi 
trường quốc tế hóa cho các 
viện trường thành viên của dự 
án.

Phiên hội thảo chung diễn 
ra trong 02 ngày đầu với phần 
trình bày của các diễn giả 
khách mời về một số chủ đề 
cấp thiết liên quan đến công 
tác quản lý nước và tài nguyên 
thiên nhiên. Trong 05 ngày tập 
huấn nâng cao năng lực tiếp 
theo, hội thảo chia thành 04 
tổ với các chủ đề thảo luận 
bao gồm: (i) các chiến lược 
quản lý rủi ro cho tài nguyên 
thiên nhiên; (ii) quản lý tổng 
hợp nguồn nước đô thị; (ii) mô 
hình hóa và mô phỏng trong hệ 
thống xã hội - môi trường; và 
(iv) lớp điền dã - phương pháp 
điều tra xã hội học về sử dụng 
và quản lý nguồn nước.

Tiếp theo hội thảo tổ chức 
tại Trường ĐHCT, trong khuôn 
khổ dự án WANASEA, 02 
hội thảo sẽ được tổ chức tại 
Trường Đại học Luật và Kinh 
tế hoàng gia Campuchia vào 
tháng 11/2018 và Trường Đại 
học Chiang Mai (Thái Lan) vào 
tháng 7/2019.

Hội thảo “ASEAN Water Platform 2018” 
của Dự án WANASEA

Phòng Hợp tác Quốc tế
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Sáng 15/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu 
Thành ủy đến 9 quận uỷ, huyện uỷ, 3 đảng uỷ (Công an, Quân sự, Trường ĐHCT) trực thuộc và 
tất cả 85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp thông tin chuyên đề về cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho gần 6.000 cán bộ chủ chốt các cấp, các cán bộ hưu trí của 
thành phố. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường 
ĐHCT có các đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng 

chí đại diện các tổ chức đảng, thủ trưởng các 
đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của Trường 
đã nghe báo cáo các nội dung quan trọng như: 
Tổng quan về các cuộc cách mạng khoa học và 
kỹ thuật, khoa học và công nghệ và cuộc cách 
mạng công nghiệp; đặc biệt là cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư-bản chất, đặc trưng cơ 
bản, các cơ hội và thách thức; một số dự báo 
về xu hướng công nghệ trong cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; quan điểm, nhiệm vụ và 
giải pháp trong thời gian tới… 

Hội nghị đã cung cấp thông tin về cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 cũng như những tác 
động của nó đến các lĩnh vực, góp phần nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về thời cơ 
và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đem lại. Đây là Hội nghị thông tin chuyên 
đề có quy mô lớn của Đảng bộ Thành phố Cần 
Thơ, sự có mặt đông đủ của các đại biểu tại 
điểm cầu Trường ĐHCT đã thể hiện sự nghiêm 
túc, trách nhiệm cao của Đảng bộ Trường 
ĐHCT, góp phần thành công cho Hội nghị.  

Hội nghị triển khai, cung cấp thông tin chuyên đề 
về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hội thảo Khoa học “Lâm sinh và Biến đổi khí hậu 
vùng ĐBSCL” năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 24/8/2018, Khoa Môi trường và Tài 
nguyên Thiên nhiên, Trường ĐHCT tổ chức Hội 
thảo Khoa học “Lâm sinh và Biến đổi khí hậu 
vùng ĐBSCL” năm 2018 nhằm trao đổi kinh 
nghiệm về nghiên cứu khoa học lĩnh vực lâm 
sinh và biến đổi khí hậu, chia sẻ và nâng cao vị 
trí vai trò của ngành lâm sinh ở vùng ĐBSCL, 
cũng như đánh giá kết quả về chương trình 
đào tạo của ngành, đồng thời tạo cơ hội hợp 
tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ của Trường ĐHCT với các địa 
phương của vùng ĐBSCL.

Đến tham dự Hội thảo có các nhà quản lý, 
nhà khoa học, cán bộ giảng viên, nghiên 
cứu sinh, học viên sau đại học, cựu sinh 

viên, sinh viên ngành lâm sinh trong và ngoài 
Trường ĐHCT; đại diện các viện, trường, trung 
tâm, vườn quốc gia, khu bảo tồn, công ty và 
trạm trại nghiên cứu có liên quan.

Trong bối cảnh hiện trạng biến đổi khí hậu 
ngày càng diễn biến phức tạp và những tác 
động tiêu cực lên đời sống kinh tế xã hội, sản 
xuất ngày càng gia tăng, bên cạnh đó, vấn đề về 

mất rừng, suy thoái rừng và sự khai thác thiếu 
bền vững dẫn đến xói lở ngày càng nghiêm 
trọng, đặc biệt ở các tỉnh ven biển ĐBSCL, 
do đó, Hội thảo Lâm sinh và Biến đổi khí hậu 
vùng ĐBSCL đã tạo cơ hội để các bên liên quan 
gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả quan 
trọng trong nghiên cứu khoa học và triển khai 
công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn về 
lâm sinh, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên ven 
biển, dịch vụ hệ sinh thái, chiến lược quản lý tài 
nguyên, quản lý khai thác hiệu quả tài nguyên 
rừng vùng ĐBSCL.

 Tại phiên toàn thể, Hội thảo đã nghe các báo 
cáo chính về thực trạng ngành lâm nghiệp ở 
vùng ĐBSCL, nông-lâm nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. Hội nghị cũng chia thành hai tiểu ban 
chuyên môn để trình bày và thảo luận các kết 
quả nghiên cứu khoa học về chủ đề Chính sách 
quản lý tài nguyên rừng và Quản lý và khai thác 
bền vững tài nguyên rừng ở ĐBSCL, trong đó, 
có 10 báo cáo tham luận được trình bày. Ban 
tổ chức Hội thảo đã chọn ra 28 bài trong số các 
báo cáo khoa học gửi đến Hội thảo để đăng 
trong Kỷ yếu nhằm phục vụ hoạt động học tập 
và nghiên cứu.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Hội thảo.

Các đại biểu thảo luận.
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Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam năm 
2018 do Liên minh Năng lượng bền vững 
Việt Nam (VSEA) và nhóm Công tác về 

Biến đổi khí hậu (CCWG) tổ chức từ ngày 21 
đến 26/8/2018 với 5 sự kiện chính diễn ra tại 3 
thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 
và thành phố Cần Thơ. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ 
năng lượng tái tạo năm 2018, ngày 24/8/2018, 
tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, 
Trường ĐHCT phối hợp cùng VSEA và Trung 
tâm Phát triển Sáng tạo xanh GreenID tổ chức 
Hội thảo Tiềm năng phát triển Điện mặt trời kết 
hợp với sản xuất nông nghiệp bền vững. Hội 
thảo có sự tham dự của các cơ quan quản lý 
các tỉnh ĐBSCL, các chuyên gia, nhà khoa học, 
giảng viên đại học, các nhà đầu tư tiềm năng và 
các doanh nghiệp.

Hội thảo đã nghe trình bày và tham vấn kết 
quả nghiên cứu về đánh giá tiềm năng kết hợp 
năng lượng mặt trời và sản xuất nông nghiệp, 
các mô hình nông nghiệp bền vững ở ĐBSCL, ý 
tưởng dự án điện mặt trời kết hợp với sản xuất 

nông nghiệp tại tỉnh An Giang và các giải pháp 
ứng dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất 
nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần 
Thơ chia sẻ, việc tận dụng năng lượng tái 
tạo trở nên cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam 
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu, đặc biệt là vùng ĐBSCL. 
Giải pháp này đóng vai trò quan trọng trong tiết 
giảm phát thải CO2, giúp giảm thiểu tác động 
của biến đổi khí hậu, bổ sung nguồn điện quốc 
gia theo hướng năng lượng sạch, thân thiện với 
môi trường. ĐBSCL hoàn toàn có thể tận dụng 
nguồn năng lượng sẵn có tại địa phương với số 
giờ nắng dồi dào trong năm và nguồn phụ phẩm 
nông nghiệp.

Với niềm tin năng lượng tái tạo có thể tạo ra 
cơ hội mới cho nông dân Việt Nam, Hội thảo đã 
thu thập ý kiến từ các bên liên quan, cùng thảo 
luận đưa ra những vấn đề nhằm thúc đẩy rộng 
rãi những ứng dụng của điện mặt trời trong sản 
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Hội thảo Tiềm năng phát triển Điện mặt trời 
kết hợp với Sản xuất Nông nghiệp bền vững

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng



19BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

AUNILO (ASEAN Uni-
versity Network Inter-
Library Online), Mạng 

lưới Thư viện Trực tuyến các 
trường đại học Đông Nam Á, 
gồm 30 thư viện thành viên 
đến từ 10 quốc gia trong khu 
vực: Brunei, Campuchia, In-
donesia, Lào, Malaysia, My-
anmar, Philippines, Singapore, 
Thái Lan và Việt Nam. Hằng 
năm, AUNILO tổ chức Hội nghị 
thường niên luân phiên tại các 
trường thành viên trong khu 
vực nhằm trao đổi thông tin và 

thảo luận, xây dựng các giải 
pháp nhằm tăng cường năng 
lực của từng thư viện cũng 
như các giải pháp phối hợp tổ 
chức và chia sẻ thông tin, phục 
vụ mục tiêu đào tạo và nghiên 
cứu của các trường đại học 
Đông Nam Á.

Trải qua 13 lần tổ chức kể 
từ lần đầu tiên tại Singapore 
vào năm 2004, Hội nghị đã trở 
thành một sự kiện quốc tế tầm 
khu vực quan trọng và có uy tín 
trong lĩnh vực khoa học thông 
tin thư viện.

Năm 2018, Hội nghị thường 
niên AUNILO lần thứ 14 được 
đăng cai tổ chức bởi Trường 
ĐHCT với sự phối hợp của 
Trường Đại học Quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh và Ban Thư 
ký AUNILO. Hội nghị diễn ra từ 
ngày 02 đến ngày 05/7/2018 
với sự tham dự của TS. Choltis 
Dhirathiti, Giám đốc điều hành 
AUN; bà Engku Razifah Engku 
Chik, Chủ tịch Ban Thư ký 
AUNILO cùng gần 51 đại biểu 
đến từ 20 trường đại học thành 
viên AUN, trong đó có 15 quan 
sát viên từ các thư viện các 
trường đại học trong nước. 

Hội nghị AUNILO lần thứ 14 
có chủ đề “Xu hướng học thuật 
số trong thư viện các trường 
đại học”. Theo đó, Hội nghị đã 
nghe một báo cáo chính và 10 
bài tham luận của đại diện các 
thư viện thành viên. 

Hội nghị lần này là cơ hội để 
các chuyên gia về thư viện các 
trường đại học khu vực Đông 
Nam Á học tập, trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm về xu hướng 
học thuật số trong thư viện các 
trường; tìm ra các giải pháp 
tăng cường năng lực của các 
thư viện; đồng thời, là dịp để 
các thư viện thành viên tìm 
kiếm cơ hội hợp tác, nghiên 
cứu trong lĩnh vực thông tin 
thư viện nhằm mục tiêu phục 
vụ công tác phát triển đào tạo 
và nghiên cứu của các trường.

Hội nghị thường niên 
Mạng lưới Thư viện Trực tuyến 
các trường đại học Đông Nam Á 
(AUNILO) lần thứ 14

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hội thảo Nhu cầu và Giải pháp: Các ứng dụng công nghệ cao 
cho nông nghiệp ĐBSCL

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/7/2018, tại Trường ĐHCT, 
Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) 
phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ 
chức Hội thảo “Nhu cầu và giải pháp: 
Các ứng dụng công nghệ cao cho nông 
nghiệp ĐBSCL”. Hội thảo có sự tham 
dự của đại diện GIZ, Bộ NN&PTNT, 
Trường ĐHCT, Trường Cán bộ Quản 
lý Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 2, Viện Chính sách và Chiến lược 
Phát triển nông nghiệp nông thôn, sở 
NN&PTNT ở các địa phương, các tổ 
chức phi chính phủ, hợp tác xã, công ty, 
doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ 
Chương trình quản lý tổng hợp vùng ven 
biển (Integrated Coastal Management 

Programme) tài trợ bởi chính phủ Úc, Đức và 
Việt Nam, hợp tác với Trường ĐHCT và Trung 
tâm quốc tế về nông nghiệp nhiệt đới.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ hoạt động 
khoa học và công nghệ cũng như đổi mới và 
sáng tạo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng 
đối với chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong 
những năm qua, hiệu quả của hoạt động khoa 
học công nghệ của Trường ĐHCT đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng, các kết quả, công 
bố, chuyển giao khoa học 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 nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Với 
định hướng xây dựng Trường ĐHCT trở thành 
trường đại học xuất sắc về nghiên cứu, đào tạo 
đa ngành, đa lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn 
nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có 
chất lượng cho vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT đã 

chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vùng 
ĐBSCL và Việt Nam, và xem đây là nhiệm vụ 
trọng tâm của Trường trong thời gian tới.

Ông Ole Henriksen, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Trưởng nhóm 
Nông nghiệp, Chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển phát 
biểu khai mạc Hội thảo.

Tọa đàm về sự hợp tác và ứng dụng ICT.
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Tọa đàm về sự hợp tác và ứng dụng ICT.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường 
góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng 
đào tạo và chuyển giao công nghệ mới. Trường 
đã chú trọng ký kết hợp tác với tất cả các tỉnh 
thành vùng ĐBSCL, đặc biệt thời gian gần đây, 
Trường đã ký hợp tác toàn diện với trên 22 
huyện trong vùng, thực hiện các chương trình 
quốc tế và quốc gia như: chương trình ứng phó 
biến đổi khí hậu, chương trình chuyển dịch cơ 
cấu nông nghiệp, chương trình nông thôn mới, 
chương trình khởi nghiệp quốc gia, đặc biệt là 
đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho 

sự phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao của quốc 
gia.

Do đó, với việc hợp tác 
tổ chức Hội thảo “Nhu cầu 
và giải pháp: Các ứng 
dụng công nghệ cao cho 
nông nghiệp ĐBSCL”, 
Trường mong muốn tạo 
cơ hội chia sẻ kinh nghiệm 
về ứng dụng công nghệ 
cao trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và cuộc cách 
mạng công nghệ 4.0, đề 
xuất các kịch bản cho 
thực trạng công nghệ hiện 

đại ở khu vực ĐBSCL và đánh giá nhu cầu công 
nghệ cho người sử dụng. Nhà trường mong 
muốn Hội thảo sẽ gióp phần đẩy mạnh sự liên 
kết giữa Trường ĐHCT và các đối tác, công ty, 
doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã 
hội của đất nước thông qua các kết quả nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công 
nghệ cao cho nông nghiệp.

Hội thảo đã nghe báo cáo chính về môi trường 
thể chế và chính sách thuận lợi cho sự đổi mới 
công nghệ (ICT) trong sản xuất nông nghiệp tại 
Việt Nam. Theo đó, Báo cáo đã chia sẻ, cung 
cấp thông tin về tiềm năng ứng dụng công nghệ 
mới cho nông nghiệp Việt Nam, thực trạng phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 
Việt Nam, vướng mắc trong chính sách cho 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đề 
xuất các giải pháp. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng 
nghe các đối tác trình bày các ứng dụng là các 
giải pháp cho các phần khác nhau của chuỗi giá 
trị nông nghiệp như: Dự án viễn thám Sat4rice 
ứng dụng cho nông nghiệp và tài nguyên nước; 
ứng dụng công nghệ ICT cho việc giám sát dòng 
nhựa cây trồng; nền tảng cho các phân tích dữ 
liệu bền vững chuỗi cung ứng thực phẩm nông 
nghiệp có trách nhiệm FairAgora; công nghệ 
4.0 trong nông nghiệp - Ứng dụng cho sản xuất 
lúa gạo; ứng dụng công nghệ di động giúp nông 
dân và hợp tác xã quản lý công việc, cách làm 
và cung cấp truy xuất nguồn gốc.

Hội thảo đã chia thành các nhóm thảo luận 
xác định nhu cầu và các giải pháp ứng dụng 
công nghệ kỹ thuật số cho sản xuất nông nghiệp 
vùng ĐBSCL từ đó, xây dựng và sản xuất các 
ứng dụng kỹ thuật số cho sản xuất nông nghiệp 
cho vùng. Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến 
đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp ở 
khu vực ĐBSCL của các nhà nghiên cứu, các 
đối tác, công ty, doanh nghiệp cũng như nhóm 
khách hàng được hưởng lợi từ các giải pháp 
công nghệ này.
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DỰ ÁN ODA

Làm việc với Phó Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/7/2018, Trường ĐHCT đã có buổi làm việc với ông Naoki Kakioka, Phó Trưởng đại diện 
Văn phòng JICA Việt Nam; TS. Tsunoda Manabu và ông Kunimoto Kazuhiko, Cố vấn trưởng và 
Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật. Về phía Trường ĐHCT có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng, PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, 
Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA; các thành viên Ban quản lý Dự án ODA cùng Ban điều phối các 
lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và môi trường.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý Dự án ODA 
Trường ĐHCT đã báo cáo tiến trình thực 
hiện Dự án Hợp tác kỹ thuật và Dự án 

Nâng cấp Trường ĐHCT từ khi khởi động năm 
2015 đến tháng 6/2018, trên cơ sở đó, hai bên 
đã tiến hành đánh giá, thảo luận, đưa ra những 
giải pháp cho các vấn đề còn vướng mắc khi 
hai chuyên gia của JICA, TS. Tsunoda Manabu 
và ông Kunimoto Kazuhiko đến đảm nhiệm vị 
trí Cố vấn trưởng và Điều phối viên cho Dự án 
Hợp tác kỹ thuật thay cho GS. Tetsu Ando và 
ông Sawada Koji.

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn 
vay ODA của Chính phủ Nhật Bản 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.

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT, Dự án Hợp tác kỹ thuật 
"Tăng cường năng lực Trường ĐHCT thành 
trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ" sử dụng vốn 
viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật 
Bản được thực hiện trong 5 năm (2016-2021). 
Các hợp phần quan trọng của Dự án Hợp tác 
kỹ thuật là thực hiện dự án nghiên cứu chung 

kiểu mẫu giữa các nhà nghiên cứu của Trường 
ĐHCT và các trường đối tác Nhật Bản và tăng 
cường năng lực đào tạo nhằm phát triển các 
chương trình đào tạo mới và kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế. 

Từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2018, dưới sự 
cố vấn của GS. Tetsu Ando và ông Sawada 
Koji, Dự án Hợp tác kỹ thuật đã được triển khai 
hiệu quả và đạt được các kết quả như: 04 đề tài 
nghiên cứu khoa học được thực hiện. Các đề 
tài nghiên cứu này được hỗ trợ bởi 9 trường đại 
học Nhật Bản với những ý tưởng và công nghệ 
mới được áp dụng. 

Đối với việc mở mới chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh, Trường ĐHCT mở mới 03 
ngành thuộc 03 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và môi trường, gồm: Biến đổi khí hậu và Nông 
nghiệp nhiệt đới bền vững, Biến đổi khí hậu và Quản lý tổng hợp vùng ven biển về nuôi trồng thủy 
sản, Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng bằng. Theo đó, 03 chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng 
Anh sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 10/2018.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
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Đoàn công tác liên ngành Khảo sát kết quả thực hiện 
Nghị quyết 29-NQ/TW

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Công văn số 4885 ngày 
31/7/2018 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về việc khảo sát kết 

quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế”, ngày 06/8/2018, Ban Tuyên giáo 
Trung ương đã tổ chức đoàn công tác liên 
ngành do Đ/c Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đến 
khảo sát tại Trường ĐHCT. Đón tiếp và làm việc 
với đoàn có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện 
lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường 
ĐHCT đã báo cáo tóm tắt tình hình 05 năm thực 
hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế”. 

Báo cáo đã nêu kết quả thực hiện, đánh giá 
ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh 
nghiệm trong quá trình thực hiện 09 nhiệm vụ và 
giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Báo cáo 
cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết, đồng thời, đề xuất, 
kiến nghị lên Chính phủ và các bộ, ngành nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường tiếp tục 
thực hiện thành công Nghị quyết.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận 
của đại diện các đơn vị của Trường và các thành 
viên đoàn công tác, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, 

Trưởng đoàn khảo sát đã ghi nhận và đánh giá 
cao những thành tích và những đóng góp của 
Trường ĐHCT trong sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo cho vùng  ĐBSCL nói riêng và cả nước nói 
chung; Đ/c khẳng định chất lượng và sự thành 
công của Nhà trường trong các mặt công tác 
như: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 
quốc tế, công tác chính trị, công tác sinh viên,... 
song song đó, Đ/c cũng lưu ý một số vấn đề mà 
Nhà trường cần tập trung để việc thực hiện Nghị 
quyết 29 đạt hiệu quả cao trong thời gian tới 
như: nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt 
và triển khai các Nghị quyết của Đảng, quan tâm 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển 
đảng viên; đổi mới công tác quản lý, phát triển 
đội ngũ giảng viên, có cơ chế thu hút cán bộ; 
mở rộng mối quan hệ hợp tác với địa phương, 
cơ cấu ngành nghề đào tạo, xây dựng và đào 
tạo các ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, phát 
triển công tác đào tạo sau đại học; nghiên cứu 
khoa học bám sát thực tế, hình thành các nhóm 
nghiên cứu mạnh, mang tầm quốc tế; tập trung 
thực hiện Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT;... để 
nâng cao chất lượng, vị thế của Nhà trường, 
xứng tầm là trường đại học hàng đầu vùng 
ĐBSCL. 

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận buổi làm việc.
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Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng 
ủy Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2015-2020, 
ngày 14/8/2018, Đảng ủy Trường ĐHCT 

tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu 
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong 

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và Hội 
đồng trường; các đồng chí đại diện các tổ chức 
đảng, thủ trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể 
trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên 
các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy 
trường; báo cáo viên Đảng ủy Trường.

Thay mặt Đảng ủy, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã trình bày 
báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 
phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018 
và chương trình công tác quý 3 năm 2018. Báo 
cáo đã nêu những kết quả đã đạt được trong 
nửa đầu năm 2018 và phương hướng công tác 
đến cuối năm về mặt lãnh đạo công tác chuyên 

môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh 
đạo các đoàn thể. 

Phát biểu định hướng hoạt động trong thời 
gian tới, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Nhà trường chia sẻ trong số các nhiệm vụ trọng 
tâm của 6 tháng cuối năm được đề xuất bởi 
Đảng ủy Trường, trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn 
ra mạnh mẽ, bên cạnh đó, các chương trình lớn 
của Chính phủ cùng với yêu cầu về nguồn nhân 
lực chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội đã 
đặt ra cho Trường ĐHCT hai nhiệm vụ quan 
trọng nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học 
chuyển giao công nghệ. Theo đó, Trường sẽ rà 
soát và hoàn chỉnh chương trình đào tạo, nối 

kết với doanh nghiệp, tối ưu hóa đội ngũ cán bộ 
quản lý, cán bộ giảng dạy, tập trung nguồn lực 
để đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ, ưu tiên đào 
tạo ở nước ngoài; xây dựng chương trình khoa 
học công nghệ cho vùng Tây Nam Bộ tận dụng 
tối đa hỗ trợ của Chính phủ, khuyến khích các 
khoa, ngành tổ chức các hội thảo... 

Hiệu trưởng kêu gọi sự đồng thuận, trách 
nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và sự 
nỗ lực, phấn đầu của toàn thể cán bộ, phát 
huy tinh thần đoàn kết để đồng hành cùng Nhà 
tường trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu đặt 
ra, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò đi đầu 
của trường ở trong vùng. 

Hội nghị Sơ kết công tác 
6 tháng đầu năm và 
Triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2018 
của Đảng ủy Trường

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Công đoàn Trường ĐHCT nhận 20 Bằng khen tại 
Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, Triển khai nhiệm vụ 
năm học 2018-2019, Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW

Phòng Công tác Chính trị

Ngày 24/7/2018, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức 
"Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, Sơ kết 5 năm 
thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW". Dự Hội nghị có đ/c Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đ/c Vũ Minh Đức, Chủ 
tịch CĐGD Việt Nam và đại diện CĐGD các tỉnh/thành, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ 
quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học vùng, Công đoàn các trường đại 
học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết 
năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm 
vụ trọng tâm năm học 2018-2019; sơ kết 

5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 
tham luận, thảo luận; khen thưởng năm học 
2017-2018; triển khai Nghị quyết Đại hội CĐGD 
Việt Nam lần thứ XV; thông qua các chương 
trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023; 
thông qua Quy chế khen thưởng của CĐGD 
Việt Nam…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trường 
ĐHCT, cô Dương Thị Tuyền đã trình bày bài 
tham luận “Vai trò của công đoàn cơ sở trong 
việc chăm lo đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp chính đáng cho 
viên chức-người lao 
động Trường ĐHCT”. 
Tham luận đã nêu 
nhiều hoạt động nổi 
bật của Công đoàn 
Trường ĐHCT như: 
tham gia vào công tác 
xây dựng, chỉnh sửa 
bổ sung Quy chế Chi 
tiêu nội bộ của Trường 
theo hướng hỗ trợ cho 
viên chức-người lao 
động nhiều hơn; tham 
gia thực hiện chỉ tiêu 

của Đảng ủy Trường đề ra là thu nhập của viên 
chức-người lao động năm sau tăng hơn năm 
trước ít nhất 10%; tranh thủ mối quan hệ hợp 
tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở 
rộng và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ… 

Những hoạt động tích cực và hiệu quả của 
Công đoàn Trường ĐHCT trong thời gian qua 
đã gây ấn tượng mạnh tại Hội nghị. Với những 
thành tích xuất sắc đã đạt được, Công đoàn 
Trường được CĐGD Việt Nam trao tổng cộng 
20 bằng khen các loại cho các tập thể và các 
cá nhân xuất sắc trong công tác hoạt động công 
đoàn năm học 2017-2018. 
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Tọa đàm “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc 
nghiên cứu quốc tế hóa giáo dục đại học”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu thuộc Chương trình khoa học trọng 
điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh 
quốc tế hóa giáo dục Việt Nam”, ngày 09/7/2018, 
nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường ĐHCT 
tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Cơ sở lý luận và 
thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế hóa giáo 
dục đại học” tại Trường ĐHCT.

Mục tiêu của buổi tọa đàm nhằm xác định 
những vấn đề lý luận về vai trò của quốc tế hóa 
giáo dục ở nước ta hiện nay trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế; đánh giá thực trạng quốc tế hóa 
giáo dục đại học; nhận định các rào cản và khó 
khăn về mặt lý luận, khuôn khổ pháp lý và thực 
tiễn trong quá trình quốc tế hóa giáo dục đại 
học; bước đầu tìm kiếm các giải pháp và đề 
xuất chính sách tháo gỡ những rào cản thể chế 
đối với quốc tế hóa giáo dục trong quá trình thúc 
đẩy quốc tế hóa giáo dục Việt Nam.

Theo đó, tại buổi làm việc, các chuyên gia 
đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các nội 
dung: chiến lược, chính sách quốc tế hóa của 
cơ sở giáo dục đại học; quản trị đại học trong 
quá trình quốc tế hóa; xây dựng và kiểm định 

chất lượng các chương trình đào tạo phù hợp 
với hội nhập quốc tế; phát triển đội ngũ lãnh đạo 
và quản lý cơ sở giáo dục trong quá trình quốc 
tế hóa; chương trình trao đổi giảng viên, sinh 
viên; thúc đẩy nghiên cứu và công bố quốc tế; 
quốc tế hóa trong kiểm định và xếp hạng trường 
đại học; chính sách thu hút sinh viên quốc tế, 
giảng viên và học giả nước ngoài;... Những 
kinh nghiệm chia sẻ và ý kiến đóng góp từ các 
chuyên gia sẽ góp phần giúp nhóm nghiên cứu 
định hướng và hoàn thiện đề tài nghiên cứu. 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đại diện nhóm nghiên cứu, thông 
tin về dự án.
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Vui ngày Khai trường-5 năm đồng hành 
cùng học sinh nghèo đến trường

Đoàn Khối Phòng ban

Nhằm hỗ trợ phần nào 
cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, 

Đoàn Khối Phòng ban-Trường 
ĐHCT tiếp tục thực hiện 
Chương trình Vui ngày Khai 
trường năm 2018 với sự tham 
gia của cán bộ, đoàn viên Khối 
Phòng ban-Trung tâm và các 
đơn vị đồng hành như: Đoàn 
Cơ sở Cục hải quan thành phố 
Cần Thơ, Chi đoàn Quỹ Bảo 
lãnh Tín dụng Doanh nghiệp 
Nhỏ và Vừa thành phố Cần 
Thơ, Chi đoàn Cán bộ Bộ môn 
Giáo dục Thể chất và Liên Chi 
đoàn Hải đội 511 (đại diện là 
Chi đoàn Tàu 637).

Ngày 04/8/2018, đoàn đã 
đến thăm Trường THCS Vĩnh 
Phước 1, huyện Vĩnh Châu-
Sóc Trăng và tặng 96 phần 
quà (mỗi phần gồm 15 quyển 
tập trắng, viết và 01 áo sơ mi 
đồng phục). Nhân dịp này, 
được sự giới thiệu của nhà 
trường, Đoàn Cơ sở Cục Hải 
quan thành phố Cần Thơ cũng 
trao học bổng cho 06 em học 

sinh nghèo học giỏi và gửi tặng 
một phần kinh phí cho Quỹ 
Khuyến học của Trường THCS 
Vĩnh Phước 1. Trong nội dung 
Chương trình Vui ngày Khai 
trường năm 2018, Đoàn Khối 
Phòng ban cũng đồng hành 
cùng Chi đoàn Quỹ Bảo lãnh 
Tín dụng Doanh nghiệp Nhỏ 
và Vừa thành phố Cần Thơ 
tặng 50 phần quà gồm ba lô, 
tập, tiền mặt và 05 xuất học 
bổng cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn của 
Trường Tiểu học Thạnh Xuân 
1 và Trường Tiểu học Thạnh 
Xuân 2, xã Thạnh Xuân, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 
vào ngày 25/8/2018. Bên cạnh 

đó, Đoàn Khối Phòng ban cũng 
chia sẻ một phần học phí đầu 
vào (1,6 triệu đồng) cho em 
học sinh Bích Loan, Trường 
THPT Hà Huy Giáp, huyện Cờ 
Đỏ, Tp Cần Thơ đậu nguyện 
vọng 1 ngành Kinh tế, Khoa 
Kinh tế, Trường ĐHCT.

Chương trình Vui ngày Khai 
trường đã nhận được sự ủng 
hộ, đóng góp nhiệt tình từ các 
cá nhân, tổ chức trực thuộc 
Trường ĐHCT và các cá nhân, 
đơn vị mạnh thường quân 
ngoài Trường trong nhiều năm 
qua. Đây là lần thứ 5 Chương 
trình được tổ chức và đồng 
hành cùng học sinh nghèo ở 
nhiều địa phương. Bên cạnh 
việc hỗ trợ cho các em học 
sinh nghèo sẵn sàng cho năm 
học mới, đây còn là cơ hội cho 
đoàn viên tham gia công tác xã 
hội, nâng cao ý thức phát triển 
cộng đồng và cũng là dịp để 
tìm hiểu về địa phương, tham 
quan cơ sở đào tạo và nghiên 
cứu thuộc ĐHCT. 
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Hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội năm học 2017-2018, 
triển khai Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 và 

tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

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

2017-2018, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch công 
tác trong năm học 2018-2019, ngày 29/8/2018, 
Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội 
Sinh viên trường tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác Đoàn-Hội năm học 2017-2018, triển khai kế 
hoạch công tác năm học 2018-2019 và tổng kết 
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thành 
đoàn và Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ; Ban 
Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu; 
đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền và đoàn thể 
các đơn vị trong trường, cán bộ Đoàn-Hội các 
cấp trong trường; các cá nhân có nhiều đóng 
góp trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 
2018.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCT nhiệm kỳ 
2017-2019 với khẩu hiệu hành động “Sáng tạo-
Hội nhập-Khởi nghiệp” và chương trình công tác 
Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-
2018, Đoàn bộ Trường ĐHCT đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận tập trung vào các 
các mặt công tác như: công tác giáo dục truyền 

thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống; thực 
hiện các phong trào "Xung kích phát triển kinh 
tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Đồng hành với 
thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Sinh viên 5 
tốt"; công tác tổ chức xây dựng Đoàn-Hội, tham 
gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 
2018 được thực hiện tại các địa phương vùng 
ĐBSCL. Các nội dung đã thực hiện gồm: Hoạt 
động Tiếp sức mùa thi năm 2018; tổ chức phát 
hoang bụi rậm và trồng cây; thiết kế và thi công 
02 sân trường tiểu học; chuyển giao “kỹ thuật 
trồng cây ăn trái” cho cán bộ đoàn và thanh 
niên địa phương, hướng dẫn kỹ năng viết dự 
án khởi nghiệp nông thôn cho cán bộ đoàn và 
thanh niên; tổ chức 08 buổi sinh hoạt vui chơi, 
văn nghệ, tặng quà và học bổng cho trẻ em; tổ 
chức bồi dưỡng kiến thức về sử dụng tin học 
cho các em học sinh THCS và tiểu học; phối 
hợp cùng địa phương tổ chức 01 đợt tuyên 
truyền vận động phòng chống sốt xuất huyết, 
HIV/AIDS, xử lý rác thải; thăm và tặng quà các 
mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức 02 buổi giao lưu 
văn nghệ, thể thao giữa sinh viên tình nguyện 
và đoàn viên, thanh niên địa phương; giao lưu, 
phối hợp thực hiện hoạt động tình nguyện với 
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sinh viên quốc tế (Hàn Quốc và Thái Lan); hoạt 
động tình nguyện tại chỗ (tập trung vào công tác 
giữ gìn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan 
trong khuôn viên trường).

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 
qua, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường 
đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác 
Đoàn-Hội và phong trào thanh niên năm học 
2018-2019 với các nhiệm vụ trọng tâm: Giáo 
dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, 
xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, giàu lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh 
chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, 
có sức khỏe, có kỹ năng; Khuyến khích, cổ vũ 
thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung 
kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, 
hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh 
vực; đẩy mạnh phong trào xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc và các chương trình đồng hành, hỗ 
trợ thanh thiếu nhi góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong sự 
nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế; Xây dựng Đoàn bộ vững 
mạnh, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong 
mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đẩy mạnh 
các phong trào, hành động cách mạng.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Trần 
Trung Tính, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 
Dân vận Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
đánh giá cao các kết quả đạt được 
trong năm qua của Đoàn-Hội và sự 
tham gia nhiệt tình của các đoàn 
viên, hội viên. Chỉ đạo hoạt động của 
Đoàn-Hội, Phó Hiệu trưởng lưu ý một 
số hoạt động trọng tâm của Đoàn-
Hội trong năm học mới như: Tiếp tục 
nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng 
trong thanh niên cũng như trong sinh 
viên toàn Trường; xây dựng chương 
trình hoạt động cụ thể nhằm vận 
động sinh viên tham gia Đoàn-Hội, 
cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích 
cho sinh viên thông qua các trang 
thông tin; tạo môi trường thân thiện, 

tự học tập, nghiên cứu trong sinh viên; xây dựng 
cộng đồng học tập, nghiên cứu khoa học, bên 
cạnh đó định hướng các phong trào thu hút sinh 
viên tham gia nhằm tạo điều kiện cho sinh viên 
phát triển toàn diện, đồng thời cụ thể hóa các 
tiêu chí của một "sinh viên ĐHCT"; Đoàn-Hội 
cần phát huy vai trò tổ chức hoạt động của khu 
học thuật ngoại ngữ cho sinh viên khi khâu xây 
dựng được hoàn tất. Trong thời gian tới, Trường 
sẽ tăng cường trao đổi sinh viên, thực tập sinh 
với các đối tác quốc tế, Phó Hiệu trưởng mong 
muốn sinh viên phải phấn đấu nhiều hơn nữa 
để giành lấy những cơ hội đi giao lưu, học tập 
thực tế ở nước ngoài. Với mục tiêu xây dựng hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 
sinh viên, Trường đang xây dựng học phần có 
liên quan đến chủ đề này, bên cạnh đó, hoạt 
động của Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên, 
đơn vị trực thuộc Trường, sẽ là cánh tay đắc lực 
cùng với các đơn vị có liên quan trong trường 
tạo điều kiện và môi trường để thực hiện mục 
tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp trong sinh viên. Qua đó, Phó Hiệu 
trưởng mong muốn sinh viên ĐHCT trước hết 
cần nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng, vận 
dụng trí tuệ, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm 
để thực hiện các dự án khởi nghiệp, hưởng ứng 
mạnh mẽ và hiệu quả phong trào khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo.

PGS.TS. Trần Trung Tính trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018.
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