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Từ ngày 07 đến ngày 17/9/2018, Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2018-2019 đã 
được tiến hành đồng loạt ở tất cả các đơn vị bao gồm các khoa, viện, bộ môn, trung tâm, phòng ban 
trực thuộc trường. Đó là điều kiện tiên quyết để Trường ĐHCT tiến hành Hội nghị Đại biểu Công 
chức, Viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) năm học 2018-2019 cấp trường vào sáng ngày 
10/10/2018 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ năm học 
2017-2018, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của nhà trường năm 
học mới 2018-2019.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị 
Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam; các thành viên 

Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Công đoàn Trường và gần 450 
đại biểu đương nhiên và đại biểu do Hội nghị 
VC&NLĐ của tất cả các đơn vị trong trường bầu 
chọn, đại diện cho 1.871 CCVC&NLĐ Trường 
ĐHCT về tham dự.

Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ năm học 2018-
2019 đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 
2017-2018, đánh giá tình hình thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ năm học 
2017-2018 trên tất cả các mặt công tác như: 

công tác chính trị tư tưởng; đào tạo và kiểm định 
chất lượng; nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ; hợp tác quốc tế và quản lý dự án; 
xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ viên 
chức; công tác sinh viên; công tác tài chính; xây 
dựng và quản trị thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ 
công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa 
học... trong trường. 

Trên cơ sở đó, Hội nghị đúc kết những kết 
quả, kinh nghiệm đạt được trong năm học qua 
cần tiếp tục phát huy, đồng thời cùng tháo gỡ 
những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn 
tồn tại, từ đó đề ra nhiệm vụ chiến lược cho năm 
học mới 2018-2019, phấn đấu để đạt những 
mục tiêu quan trọng cho sự phát triển mang tính 
bước ngoặt của Trường. Theo đó, một số hoạt 
động trọng tâm được nhà trường tập trung thực 
hiện trong thời gian tới như:

- Điều chỉnh và phát triển các chương trình 
đào tạo theo hướng tiệm cận với chuẩn khu vực 
và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 
động, trong đó xây dựng và đưa vào giảng dạy 
nội dung đào tạo về khởi nghiệp, bảo đảm hiệu 
quả, phù hợp thực tiễn, đồng thời hình thành đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên 
khởi nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt 

Hội nghị Đại biểu Công chức, 
Viên chức và Người lao động 

năm học 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo tổng kết 
năm học 2017-2018, kế hoạch công tác năm học 2018-2019. 

TIN NỔI BẬT

Đại biểu đóng góp ý kiên.
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động đảm bảo chất lượng của Trường, trong đó 
cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo, 
chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 
lý, chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ...

- Tăng cường các chương trình đào tạo đại 
học và sau đại học, các chương trình đào tạo 
ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... 
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho xã hội.

- Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, tập trung phát triển các 
đề tài, dự án phục vụ thiết thực cho sự phát triển 
kinh tế xã hội. Gắn kết công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 
các địa phương và doanh nghiệp để sử dụng 
có hiệu quả nguồn nhân lực, đồng thời nhanh 
chóng thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 
học của Trường và đảm bảo tỉ lệ 
sinh viên tốt nghiệp có việc 
làm cao nhất.

- Tiếp tục tổ chức 
thực hiện tốt Dự án 
“Nâng cấp Trường 
ĐHCT" sử dụng 
nguồn vốn ODA của 
Chính phủ Nhật Bản 
và các dự án quốc tế 
khác làm nền tảng để 
phát triển Trường một 
cách bền vững.

- Đẩy mạnh công tác 
giao lưu sinh viên quốc 
tế, cử sinh viên đi giao 
lưu học tập ở các trường 
đối tác nước ngoài và thu 
hút sinh viên nước ngoài 
đến học tập tại Trường.

- Sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực, hoàn thiện 
các quy chế, quy định, 
quy trình, đề án công tác 

của Trường hướng tới mục tiêu tự chủ đại học.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo công 
tác năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác 
năm học 2018-2019 của Ban Thanh tra Nhân 
dân Trường và tiến hành bầu ra Ban Thanh tra 
nhân dân nhiệm kỳ mới 2018-2020 khi nhiệm kỳ 
2016-2018 đã kết thúc. 

Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu 
CCVC&NLĐ Trường ĐHCT năm học 2018-2019 
đã được toàn thể đại biểu Hội nghị biểu quyết 
thông qua, làm cơ sở để tập thể nhà trường nỗ 
lực phấn đấu hướng đến những thành tựu mới, 
tiếp tục đưa Trường ĐHCT ngày một phát triển.

Trong năm học mới 2018-2019, Trường 
ĐHCT cùng sự chủ động, sáng tạo với những 
ý tưởng mang tính chiến lược sẽ ngày càng 
khẳng định uy tín cũng như thương hiệu trong 
hệ thống giáo dục nước nhà và quốc tế. Nhân 

dịp này, Hội nghị đã kêu gọi toàn thể 
CCVC&NLĐ của Trường tiếp tục phát 

huy truyền thống đoàn kết, năng 
động, sáng tạo, nghiêm túc thực 
hiện nhiệm vụ được giao, chấp 
hành tốt quy chế, quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, của 
Trường và đơn vị để xây dựng 
Trường ĐHCT thêm vững mạnh 

về mọi mặt, xứng đáng nằm 
trong top đầu các trường đại học 

trọng điểm của quốc gia.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt Hội nghị.
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Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018, 
Sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” 
giai đoạn 2016-2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 30/10/2018, Công đoàn Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 
học 2017-2018 và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2018. Tham 
dự Hội nghị, có Đ/c Vũ Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Văn phòng phía Nam Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam; Đ/c Huỳnh Minh Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; 
Đảng ủy-Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban nữ công, Chủ tịch Công đoàn các đơn 
vị, phụ trách nữ công các đơn vị và các cá nhân nhận thưởng.

Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động Công 
đoàn năm học 2017-2018, đề ra hoạt 
động năm học 2018-2019, bên cạnh đó 

sơ kết, đánh giá các hoạt động thi đua trong nữ 
viên chức, người lao động nhằm tôn vinh các 
thành tích mà chị em đạt được trong 3 năm qua 
và định hướng các hoạt động trong giai đoạn 
tiếp theo.

Trong năm qua, Công đoàn Trường đã thực 
hiện tốt công tác chế độ chính sách của nhà 
giáo; làm tốt công tác động viên thăm hỏi công 
chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ), 
tổ chức tốt các chuyến tham quan trong và ngoài 
nước cho CCVCNLĐ; làm tốt công tác kiểm 
tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể CCVCNLĐ 
từ nguồn quỹ phúc lợi của Trường và được 
CCVCNLĐ đánh giá cao. Đặc biệt là việc chăm 

lo nhà ở cho CCVCNLĐ, 
Trường đã hoàn thành 
cơ bản khu nhà ở 
của cán bộ với hơn 
300 nền nhà, 51 
nền đã và đang xây 
dựng nhà,... Công 
đoàn đã tổ chức 
thành công Đại hội 
Đại biểu Công đoàn 
Trường nhiệm kỳ 
2017-2022 và hoàn thiện 
cơ cấu các ban cho nhiệm 
kỳ 2017-2022. Ngoài công 
tác từ thiện do công đoàn 
ngành và Liên đoàn Lao 
động thành phố Cần Thơ phát động, Công đoàn 
trường còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện 

Đ/c Dương Thị Tuyền, Chủ tịch 
Công đoàn trường phát biểu khai 
mạc Hội nghị.
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khác trong khu vực; tổ chức tốt các hoạt động 
nhân các ngày lễ kỷ niệm trong năm như: ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 
08/03, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung 
thu, ngày Gia đình Việt Nam 28/6,… bên cạnh 
đó, tham gia đầy đủ các phong trào do Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động 
thành phố Cần Thơ tổ chức. Hội thao truyền 
thống Công đoàn được tổ chức, thu hút được 
đông đảo CCVCNLĐ tham gia; thành lập đoàn 
thể thao giao lưu với các trường đại học liên 
kết...

Hoạt động nữ công luôn được tổ chức sôi 
nổi, được sự hưởng ứng của các công đoàn 
viên qua hoạt động kỷ niệm các ngày lễ như: 
Quốc tế Phụ nữ 8/3, Gia đình Việt Nam 28/6, kỷ 
niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam 20/10. Bên cạnh đó, giải quyết tốt chế độ 
chính sách để bảo vệ quyền lợi của nữ; kịp thời 
thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, giúp đỡ cán bộ hoàn 
thành thủ tục hưởng chế độ: Nghỉ hộ sản, nghỉ 
dưỡng sức sau sinh, nghỉ hưu, hỗ trợ cho 9 chị 
có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày gia đình Việt 
Nam 28/6/2017, 3 chị được hỗ trợ nhân ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017; năm học 2017-
2018, hỗ trợ 1 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề liên 
quan đến sức khỏe sinh sản, tổ chức, vận động 
chị em tham gia khám sức khỏe định kỳ, tầm 
soát ung thư ở các cơ sở khám chữa bệnh có 

uy tín; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công với 
nhiều nội dung phong phú thu hút được ngày 
càng nhiều chị em tham gia. 

Nhiều năm qua, phong trào “Giỏi việc trường-
Đảm việc nhà” luôn được nữ VCNLĐ hưởng 
ứng tích cực. Chị em thể hiện tinh thần tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc; phấn đấu hoàn thành trách nhiệm 
trong gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan, 
thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, xây dựng 
gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, tôn 
trọng lẫn nhau, con cái hiếu thảo với ông bà cha 
mẹ. Hầu hết con của các chị học rất giỏi, đều 
đạt từ học sinh khá trở lên, nhiều cháu đạt giải 
cao trong các kỳ thi cấp thành phố và quốc gia. 
Giai đoạn 2016-2018, trong số nữ công đoàn 

viên, có 14 thạc sĩ và 16 tiến 
sĩ tốt nghiệp và 4 nữ công 
đoàn viên đạt chuẩn chức 
danh Phó giáo sư. Hiện nay, 
có 14 chị đang theo học trình 
độ thạc sĩ, 35 chị làm nghiên 
cứu sinh và 2 chị đang thực 
hiện nghiên cứu sau tiến sĩ. 

Kết quả triển khai phong 
trào “Giỏi việc trường-Đảm 
việc nhà”, năm học 2015-
2016 có 90 chị đạt danh 
hiệu cấp thành phố, trong 
đó có 10 chị nhận bằng khen 

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và Đ/c Vũ Thị Ngọc 
trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Liên đoàn 
Lao động Việt Nam cho Đ/c Nguyễn Văn Linh và Đ/c Nguyễn Phan Hải Yến.

Đ/c Vũ Thị Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Văn phòng 
phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận và đánh 
giá cao những thành tích mà Công đoàn Trường ĐHCT đạt được 
trong năm học qua và mong rằng Công đoàn trường sẽ tiếp tục 
phát huy những ưu điểm, xây dựng Công đoàn trường ngày càng 
vững mạnh, xứng đáng là tổ ấm, là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm 
và là chỗ dựa vững chắc cho VCNLĐ.
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và 80 chị nhận giấy chứng nhận của Liên đoàn 
Lao động thành phố Cần Thơ; 260 chị nhận giấy 
khen cấp trường. Năm học 2016-2017 có 04 chị 
được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động 
TP. Cần Thơ, 654 chị đạt danh hiệu cấp trường, 
trong đó có 297 chị được nhận giấy khen của 
Công đoàn trường. Năm học 2017-2018, tập thể 
Ban nữ công trường và 01 chị được nhận bằng 
khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 03 chị 
được nhận bằng khen của Lao động thành phố 
Cần Thơ và 521 chị đạt danh hiệu cấp trường, 
trong đó có 281 chị được nhận giấy khen của 

Công đoàn trường. Trong sơ kết hoạt động 
nữ công và phong trào “Giỏi việc trường-
Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2018, có 
41 chị được Ban Chấp hành Công đoàn 
trường biểu dương và khen thưởng về 
thành tích xuất sắc trong công tác chuyên 
môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà 
trường biểu dương công tác chuyên môn của 
Công đoàn trường trong năm qua, trong đó nổi 
bật là hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần, tuyên truyền vận động đội ngũ VCNLĐ 
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước, cũng như 
nhiệm vụ của trường, và thực hiện các phong 
trào thi đua, đóng góp sự phát triển bền vững 
của nhà trường. Vào năm học mới với nhiều thử 

thách mới, trong đó tự chủ đại học và hội nhập 
quốc tế đòi hỏi sự phối hợp của toàn thể VCNLĐ 
trong nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực; đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, 
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Với 
quan niệm “Con người là số 1”, nhà trường luôn 
tạo mọi điều kiện cho cán bộ nâng cao chất 
lượng chuyên môn trong quản lý và giảng dạy, 
bên cạnh đó luôn ủng hộ và sát cánh cùng Công 
đoàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. 
Qua đó, nhà trường kêu gọi sự đồng tình của 
Công đoàn trường, sự phấn đấu, nỗ lực của 
toàn thể VCNLĐ, sự phối hợp giữa chính quyền 
và đoàn thể, tận dụng cơ hội, vượt qua thách 
thức vì mục tiêu chung phát triển Trường ĐHCT 
vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được trong thời 
gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, sự phối hợp tạo điều kiện của các 

đơn vị, đoàn thể và sự cố gắng, phấn đầu của 
toàn thể công đoàn viên, VCNLĐ, Ban Chấp 
hành, Ban Nữ công của Công đoàn Trường 
ĐHCT sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, đề xuất 
những giải pháp và định hướng hoạt động hiệu 
quả để xây dựng Công đoàn trường ngày càng 
vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng 
của VCNLĐ, lãnh đạo nhà trường và Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam.

Đ/c Vũ Thị Ngọc trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động công đoàn năm học 2017-2018.

Đ/c Huỳnh Minh Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần 
Thơ trao bằng khen của Liên đoàn cho các cá nhân thành tích xuất 
sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" năm học 
2017-2018.
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Theo đó, Trung tâm Liên kết đào 
tạo-Trường ĐHCT sẽ là đơn vị 
tổ chức ôn tập, tổ chức thi và 

cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn 
du lịch nội địa cho các đối tượng: sinh 
viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học 
ngành Việt Nam học (Hướng dẫn viên 
du lịch) hoặc Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành; người có trình độ chuyên 
môn từ Trung cấp trở lên các ngành 
khác có nhu cầu xin cấp thẻ hướng 
dẫn viên du lịch cũng như bổ sung 
kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du 
lịch. 

Trường ĐHCT là một trong 08 viện, 
trường trong cả nước được cấp phép 
tổ chức thi nghiệp vụ Hướng dẫn du 
lịch nội địa. Đây là điều kiện thuận lợi 
để phát triển nguồn nhân lực về hướng 
dẫn viên du lịch cho vùng, đóng góp 
tích cực cho sự phát triển của ngành.

Trường ĐHCT được cấp phép 
Tổ chức thi nghiệp vụ 

Hướng dẫn Du lịch nội địa
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/10/2018, Trường ĐHCT được Tổng cục Du lịch-Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức thi nghiệp vụ 
Hướng dẫn du lịch nội địa. Chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du 
lịch nội địa là điều kiện cần để làm hồ sơ cấp thẻ Hướng dẫn 
viên du lịch nội địa theo quy định của Luật Du lịch Việt Nam.
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Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và 
đào tạo tiếp tục quán triệt và triển khai 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiếp 

tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai 
thực hiện chương trình hành động đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu của công cuộc “Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa”, hội nhập quốc tế của đất nước, ngày 
13/10/2018, Trường Đại học Xây dựng và 
Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ trao 
bằng thạc sĩ khóa tháng 11/2015 và tháng 
5/2016 chuyên ngành Xây dựng cầu, hầm 
và Quản lý dự án xây dựng liên kết đào 
tạo giữa hai trường. Tham dự buổi Lễ, 
có đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh 
đạo các Khoa, Viện, Phòng, Ban của hai 
trường, các thầy cô tham gia giảng dạy 
và quản lý các lớp cao học cùng 46 tân 
thạc sĩ.

Tại buổi lễ, sau phần công bố quyết 
định trao bằng thạc sĩ của Trường Đại 
học Xây dựng, đại diện Ban Giám hiệu 

Trường Đại học Xây dựng và Trường ĐHCT 
đã phát biểu chúc mừng các tân thạc sĩ, chúc 
mừng sự thành công trong liên kết đào tạo 
của hai trường nhằm mang lại cơ hội học tập, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng 
ĐBSCL, đồng thời bày tỏ mong muốn cho sự 

liên kết mạnh mẽ giữa hai trường trong thời 
gian tới.

Tại buổi lễ, có 46 tân thạc sĩ được nhận 
bằng, trong đó, 15 học viên khóa tháng 
5/2016 thuộc ngành Quản lý xây dựng-
Quản lý dự án xây dựng, 25 học viên khóa 
tháng 11/2015 và 06 học viên khóa tháng 
5/2016 thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông - Xây dựng cầu hầm. Với 
thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên 
cứu và bảo vệ luận văn thạc sĩ, 14 tân thạc 
sĩ được nhận khen thưởng.

Trường ĐHCT và Trường Đại học Xây 
dựng bắt đầu liên kết đào tạo từ năm 2012, 
đến nay hai trường đã và đang đào tạo hơn 
500 học viên cao học các ngành Quản lý 
xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông-Xây dựng cầu hầm… 
trong đó khoảng 350 học viên đã tốt nghiệp. 

Việc liên kết đào tạo giữa hai trường góp phần 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc 
đẩy sự phát triển của khu vực ĐBSCL trong lĩnh 
vực quản lý, kiến trúc, quy hoạch đô thị và xây 
dựng cầu đường.

Lễ trao bằng Thạc sĩ liên kết 
đào tạo với Trường Đại học 
Xây dựng

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trao bằng cho các tân Thạc sĩ.
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Chương trình Thắp sáng ước mơ 
sinh viên ĐHCT-lần 2 năm học 2018-2019

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Trường 

ĐHCT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 
2017-2019; tiếp tục kế thừa 
phát huy những thành tích đã 
đạt được trong các hoạt động 
chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần cho đoàn viên, thanh 
niên; tôn vinh những ước mơ 
đẹp, những tấm gương tiêu 
biểu giàu nghị lực, biết vượt 
qua nghịch cảnh để vươn lên 
trong học tập và cuộc sống, 
thông qua đó nhằm giáo dục 
lý tưởng sống đúng đắn, xây 
dựng hoài bão, tiếp thêm niềm 
tin, động lực cho các bạn trẻ 
vững bước trên con đường lập 
thân, lập nghiệp, Ban Thường 
vụ Đoàn trường ĐHCT tổ chức 
chương trình “Thắp sáng ước 

mơ sinh viên ĐHCT” lần 2-năm 
học 2018-2019.

Với mong muốn truyền cảm 
hứng, niềm tin, động lực cho 
các bạn trẻ, chương trình đã 
giao lưu trực tiếp với 05 bạn 
sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, sinh viên khuyết tật, sinh 
viên mồ côi nhưng giàu nghị 
lực, vượt qua khó khăn, vươn 
lên trong cuộc sống.

Chương trình đã tiến hành 
trao học bổng giúp đỡ 05 sinh 
viên, học sinh nói trên với mỗi 
suất học bổng trị giá 10 triệu 
đồng do Công ty TNHH MTV 
Beton Hồng Hà, Công ty TNHH 
Nam Khang và Công ty TNHH 
MTV Kỹ thuật và Khoa học 
OPPO trao tặng. Nhằm động 

viên, khích lệ tinh thần phấn 
đấu, vươn lên trong học tập 
của nhiều sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, nhân dịp này, 
Công ty Cổ phần Phân bón 
Dầu khí Cà Mau trao 40 suất 
học bổng, mỗi suất trị giá 07 
triệu đồng. Công ty TNHH Nam 
Khang (Cửa hàng Tiện ích Ký 
túc xá Khu B ĐHCT) hỗ trợ 05 
suất học bổng cho 05 sinh viên 
đã giao lưu chương trình Thắp 
sáng ước mơ lần 1 năm 2017, 
mỗi suất trị giá 04 triệu đồng. 
Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Đầu tư xây dựng Gia Mỹ trao 
02 suất học bổng, mỗi suất trị 
giá 05 triệu đồng. Công đoàn 
Trường ĐHCT hỗ trợ 06 suất 
học bổng, mỗi suất trị giá 03 
triệu đồng.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc chương 
trình.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Thoa (Khoa Phát triển nông thôn) gia đình khó 
khăn, có 4 anh em học đại học tại Trường ĐHCT.
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Sau thành công từ 
chương trình đầu tiên 
được tổ chức vào ngày 
19/10/2017, “Thắp sáng ước 
mơ sinh viên Trường ĐHCT” 
được thực hiện lần thứ 2 với 
mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, tài trợ của 
các công ty, doanh nghiệp, 
các tổ chức, cá nhân, sự đồng 
hành của các cơ quan truyền 
thông để hoạt động tiếp tục 
được thực hiện mang tính định 
kỳ nhằm giúp đỡ nhiều hơn 
những mảnh đời khó khăn, 
những tấm gương học 
sinh, sinh viên biết vượt 
qua số phận vươn 
lên trong học tập 
và cuộc sống.
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Hội nghị khoa học đất “Sử dụng bền vững 
tài nguyên đất ở ĐBSCL 2018”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/10/2018, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị khoa 
học đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở ĐBSCL 
2018” nhằm trao đổi và thảo luận các kết quả định kỳ 
nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các 
lĩnh vực chuyên môn về khai thác, quản lý và chiến lược 
sử dụng tài nguyên đất đai bền vững trong khu vực 
ĐBSCL. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo 
Trường ĐHCT, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông 
nghiệp miền Nam; Hội Khoa học đất Việt Nam; các nhà 
quản lý, nhà khoa học ở các sở, ban, ngành, trạm trại 
nghiên cứu có liên quan đến tài nguyên và nông nghiệp; 
cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, học 
viên cao học và sinh viên trong và ngoài Trường ĐHCT.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội có 
nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, 
thách thức, nguồn lực cho sự phát triển 

còn hạn chế thì đất đai là nguồn tài nguyên, 
nguồn lực quan trọng của quốc gia, là tư liệu 
sản xuất đặc biệt và là điều kiện cần cho mọi 
hoạt động sản xuất và đời sống. Muốn phát huy 
nguồn lực đất đai, ngoài việc bảo vệ quỹ đất 
quốc gia, còn phải quản lý đất đai hợp lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất sao cho vừa đảm bảo 
được lợi ích trước mắt, vừa tạo điều kiện sử 

dụng đất hiệu quả lâu dài, tăng cường bảo vệ 
môi trường đất, đảm bảo điều kiện để phát triển 
bền vững đất nước nói chung và vùng ĐBSCL 
nói riêng.

Do đó, Hội nghị khoa học đất “Sử dụng bền 
vững tài nguyên đất ở ĐBSCL 2018” đã tập hợp 
các kết quả nghiên cứu khoa học trong từng 
lĩnh vực chuyên sâu về: chính sách đất đai; quy 
hoạch sử dụng đất; quản lý tài nguyên đất bền 
vững; quản lý dinh dưỡng và độ phì đất; quản lý 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội nghị.
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môi trường đất; đất, phân 
bón và cây trồng; biến 
đổi khí hậu trong phát 
triển bền vững tài nguyên 
đất; GIS-Viễn thám, công 
nghệ thông tin trong quản 
lý đất bền vững... Trên 
cơ sở đó, các nhà quản 
lý, nhà khoa học đã trao 
đổi, thảo luận các kết quả 
nghiên cứu, chia sẻ kinh 
nghiệm tổ chức, phối hợp 
xây dựng và thực hiện 
các dự án, chương trình 
nghiên cứu mang tính 
liên ngành và việc ứng 
dụng các phương pháp 
và kinh nghiệm trong các 
môi trường, địa bàn và khu vực nhất định.

Hội nghị đã tập trung thảo luận để tìm ra các 
giải pháp hữu hiệu, đồng thời đề xuất, thiết lập 
những cơ chế và phương thức phối hợp giải 
quyết những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát 
triển bền vững tài nguyên đất của vùng như: thay 
đổi và quy hoạch sử dụng đất đai; thay đổi môi 
trường đất, nước và tài nguyên đất; ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý đất, quản lý 

môi trường đất, nước trước sự suy thoái nhằm 
đối phó với sự gia tăng của thiên tai và các nguy 
cơ tiềm ẩn của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hội nghị đã diễn ra với một phiên toàn thể 
và ba tiểu ban báo cáo theo chủ đề gồm: Tài 
nguyên đất và phân bón vùng ĐBSCL, Chính 
sách đất đai và quy hoạch sử dụng đất vùng 
ĐBSCL, Công nghệ trong quản lý và sử dụng 
bền vững tài nguyên đất vùng ĐBSCL. Tại 

phiên toàn thể, các đại biểu 
đã nghe lần lượt ba báo cáo 
chính về: định hướng sử 
dụng đất nông nghiệp thích 
ứng với biến đổi khí hậu 
vùng ĐBSCL, vai trò và xu 
hướng sử dụng phân bón 
cải thiện độ phì và bền vững 
tài nguyên đất, các mô hình 
và biện pháp sử dụng đất 
hiệu quả vùng ĐBSCL. Tại 
ba tiểu ban, có 14 bài tham 
luận được trình bày và thảo 
luận. Ngoài ra, 19 bài viết 
được đăng trong kỷ yếu của 
Hội nghị, đáp ứng nhu cầu 
học tập, nghiên cứu.TS. Lê Cảnh Định với báo cáo chính "Định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích 

ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL".

GS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Vũ Năng Dũng tặng hoa thay lời cảm ơn đến 
các nhà tài trợ.
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Hội thảo khoa học Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2018: 
Thành tựu và Phát triển

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội thảo khoa học Công 
nghệ sinh học (CNSH) 
được Viện Nghiên cứu 

và Phát triển CNSH, Trường 
ĐHCT tổ chức lần đầu vào năm 
2013 với chủ đề “Định hướng 
đào tạo CNSH vùng ĐBSCL 
giai đoạn 2013-2017 và tầm 
nhìn đến năm 2030” đã thu hút 
sự quan tâm và đóng góp của 
các nhà khoa học trong vùng 
và cả nước với gần 100 người 
tham dự. Hội thảo có 07 báo 
cáo tổng quan và 20 báo cáo 
tại 04 tiểu ban. Ngoài ra, 80 bài 
viết được đăng trong kỷ yếu 
của hội thảo.

 Ngày 27/10/2018, phối hợp 
với Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Cần Thơ, 
Viện Nghiên cứu và Phát triển 

CNSH tổ chức Hội thảo khoa 
học CNSH vùng ĐBSCL lần 
thứ hai năm 2018 “Thành tựu 
và Phát triển”, thu hút sự tham 
gia của khoảng 210 đại biểu 
đến từ các viện, trường, sở, 
ngành vùng ĐBSCL và các 

tỉnh, thành trong cả nước. Hội 
thảo nhằm trình bày các thành 
tựu nghiên cứu, ứng dụng, 
đào tạo và chuyển giao có 
liên quan đến lĩnh vực CNSH 
trong nông nghiệp, thủy sản, 
chăn nuôi, công nghệ thực 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
khai mạc Hội thảo.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao hoa đến các chủ tọa của Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
và Phát triển CNSH trao hoa đến đại diện lãnh đạo Trường 
ĐHCT và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.
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phẩm, sinh hóa, y dược, vi 
sinh, môi trường,... qua đó, xây 
dựng chiến lược khai thác và 
nghiên cứu, ứng dụng và đào 
tạo nguồn nhân lực phù hợp 
với nhu cầu và chiến lược phát 
triển của từng địa phương.

Hội đồng khoa học của Hội 
thảo gồm 51 thành viên là các 
nhà khoa học đầu ngành trong 
cả nước đã phản biện và thông 
qua 147 bài báo cáo tóm tắt 

kết quả nghiên cứu và các 
bài tham luận về định hướng 
nghiên cứu, ứng dụng và đào 
tạo về CHSH. Tại Hội thảo, có 
33 bài báo cáo tham luận được 
trình bày xoay quanh các chủ 
đề: CNSH vi sinh vật, CNSH 
phân tử và thực vật, Sinh hóa 
và CNSH y dược, CNSH thực 
phẩm, CNSH động vật, CNSH 
vi sinh vật và môi trường; ngoài 
ra, có 35 bài báo cáo poster. 
Đặc biệt, 90 bài viết toàn văn 
được thẩm định để xuất bản 
trong số đặc biệt về CNSH 
của Tạp chí Khoa học Trường 
ĐHCT. 

 Thông qua những kết quả 
và thành tựu trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và chuyển giao về CNSH 
vùng ĐBSCL trong những năm 
gần đây, các nhà quản lý, nhà 
khoa học đã trao đổi, thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm, từ đó, xây 
dựng các hướng nghiên cứu 
và đào tạo có thế mạnh và phù 
hợp điều kiện kinh tế xã hội của 

từng địa phương vùng ĐBSCL. 
Hội thảo đã tạo ra cơ hội tốt 
để thiết lập mạng lưới các nhà 
khoa học và các chuyên gia 
trong lĩnh vực CNSH trong cả 
nước, tạo nguồn lực mạnh mẽ 
về khoa học công nghệ cho 
vùng và cả nước. Hội thảo 
CNSH lần thứ hai tiếp tục cho 
thấy tầm quan trọng của việc 
duy trì và phát triển ngành 
CNSH, khẳng định bước tiến 
và đánh dấu sự phát triển của 
ngành ở Trường ĐHCT nói 
riêng và ĐBSCL nói chung.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao hoa đến các chủ tọa của Hội thảo.

GS.TS. Cao Ngọc Điệp trình bày tham luận về Vi sinh vật cộng sinh với Hải 
Miên sống ở vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang: phân lập, đa dạng di truyền 
và hoạt động chất sinh học từ chúng.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học công nghệ.



14 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội nghị Giới thiệu Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH&CN 
trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 2395). 

Để phổ biến thông tin và hướng dẫn các 
tổ chức, cá nhân về điều kiện, tiêu chí, 
quy trình, thủ tục tham gia Đề án 2395, 

ngày 01/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị 
Giới thiệu Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực 
KH&CN trong nước và ngoài nước bằng ngân 
sách nhà nước (Đề án 2395).

Đề án 2395 với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
kiến thức, kỹ năng của đội ngũ nhân lực KH&CN; 
nâng cao khả năng nghiên cứu, tiếp thu, làm 
chủ, phát triển công nghệ cao, công nghệ tiên 
tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực KH&CN; 
hình thành lực lượng chuyên gia KH&CN trình 
độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã 
hội của đất nước. Với 04 hình thức đào tạo 
gồm: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia; Đào tạo, 
bồi dưỡng theo nhóm; Bồi dưỡng sau tiến sĩ; 

Bồi dưỡng nhân lực quản 
lý KH&CN, đối tượng tham 
gia đào tạo, bồi dưỡng 
gồm: cá nhân hoạt động 
KH&CN, nhóm nghiên 
cứu đang công tác tại các 
tổ chức KH&CN và doanh 
nghiệp tại Việt Nam; nhân 
lực quản lý KH&CN đang 
công tác tại cơ quan, đơn 
vị quản lý KH&CN thuộc 
Bộ, ngành, địa phương tổ 
chức KH&CN và doanh 
nghiệp tại Việt Nam. 

Lộ trình thực hiện Đề án 
gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2016-
2020 đào tạo, bồi dưỡng khoảng 150 chuyên 
gia, 50 nhóm nghiên cứu ở nước ngoài; bồi 
dưỡng sau tiến sĩ cho khoảng 100 người và 
bồi dưỡng 200 cán bộ quản lý KH&CN ở trong 
nước và nước ngoài. Đối với giai đoạn 2021-
2025, các chỉ tiêu được tăng lên lần lượt là 200 
chuyên gia, 80 nhóm nghiên cứu, 200 tiến sĩ, 
300 cán bộ quản lý KH&CN. Đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực cho các lĩnh vực KH&CN, trong đó tập 
trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công 
nghệ mới, công nghệ cao được xác định theo 
chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN trong 
từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, các 
lĩnh vực công nghệ được ưu tiên gồm: công 
nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo 
máy-tự động hóa và công nghệ môi trường.

Hội nghị Giới thiệu Đề án 2395 được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ.
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Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng Sinh viên NCKH và 
giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho 

Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018
Phòng Quản lý khoa học

Ngày 27/10/2018, tại Trung tâm 
Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Liên hiệp Các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học 
Huế tổ chức Lễ Tổng kết và Trao 
giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu 
Khoa học (NCKH) và giải thưởng 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
dành cho giảng viên trẻ trong các 
cơ sở giáo dục đại (CS GDĐH) học 
năm 2018.

Giải thưởng KH&CN dành cho 
giảng viên trẻ trong các CS GDĐH được tổ 
chức 3 năm một lần, Giải thưởng NCKH được 
tổ chức hàng năm, với mục tiêu phát hiện và 
bồi dưỡng xây dựng đội ngũ các nhà khoa học 
trẻ năng động, sáng tạo, gắn chặt chẽ với hoạt 
động khoa học-công nghệ của nhà trường, 
hướng tới công bố quốc tế, góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Kết quả đối với Giải thưởng KH&CN dành cho 
Giảng viên trẻ trong các CS GDĐH năm 2018 
có có 07 công trình đạt giải Nhất, 13 công trình 
đạt giải Nhì, 16 công trình đạt giải Ba và 05 công 
trình đạt giải Khuyến khích trên tổng 71 công 
trình đăng ký. Ban thường vụ Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Huy chương 
Tuổi trẻ sáng tạo cho 07 cá nhân giảng viên trẻ 
là chủ nhiệm các công trình đạt giải Nhất.

Đối với Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu 
khoa học năm 2018, từ 389 đề tài dự thi của 88 
trường đại học, học viện trong cả nước có 09 đề 
tài đạt giải Nhất, 49 đề tài đạt giải Nhì, 96 đề tài 
giải Ba, 137 đề tài giải Khuyến khích.

Trường ĐHCT đã gửi 10 công trình xét tặng 
Giải thưởng Sinh viên NCKH và 04 công trình 
xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho Giảng 
viên trẻ trong các CS GDĐH năm 2018 từ kết 
quả Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Trẻ 
Trường ĐHCT năm 2018. Sau vòng sơ khảo có 
01 đề tài của Sinh viên và 02 đề tài của Giảng 
viên trẻ tham gia báo cáo tại Hội đồng Chung 
khảo. Tại Lễ Tổng kết và Trao giải, Trường 
ĐHCT đã vinh dự nhận được 11 giải thưởng, 
trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba 
và 03 giải Khuyến khích.

* 01 Giải Nhất: Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ số đa dạng sinh học của cá bống phân bổ 
vùng bãi bồi ven biển ĐBSCL. Nhóm tác giả: Đinh Minh Quang (giảng viên Khoa Sư phạm), Trần Đắc 
Định, Nguyễn Minh Thành, Phan Như Ý, Lê Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Kiều Tiên.

* 02 Giải Nhì:
1. Ứng dụng mô hình đa tác tử trong quản lý nguồn nước tưới tại các cánh đồng mẫu lớn vùng Đồng 

Đoàn cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT tại Lễ Tổng kết và Trao giải 
thưởng.
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bằng sông Cửu Long. Nhóm tác giả: Trần Thị Lệ Hằng (giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên 
nhiên), Trương Thanh Tâm, Trần Thanh Triển, Văn Phạm Đăng Trí.

2. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất Naphthalene-1,3,4-Oxadiazole. 
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Thanh Trung, 
Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Thị Cẩm Tuyết; CBHD: PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê.

* 05 Giải Ba:
1. Khảo sát thành phần dưỡng chất, hoạt tính sinh học của rễ cây Bồ công anh Việt Nam (Lactuca 

indica L.) và ảnh hưởng của pH đến hoạt tính của cao. Nhóm tác giả: Huỳnh Văn Lợi (sinh viên Khoa 
Khoa học Tự nhiên), Lê Thị Hồng Diễm, Huỳnh Thị Huỳnh Mai; CBHD: PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương.

2. Phòng trừ bệnh héo xanh trên cây ớt do vi khuẩn Ralstonia solanacearum bằng thực khuẩn 
(Bacteriophage) phân lập từ đất trồng gừng, nghệ. Nhóm tác giả: Nguyễn Song Hân (sinh viên Viện 
NC&PT Công nghệ Sinh học), Nguyễn Văn Trúc, Lê Tuấn Kiệt; CBHD: TS. Trương Thị Bích Vân.

3. Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng bê tông cốt liệu nhẹ cho khu vực ĐBSCL. Nhóm tác giả: Nguyễn 
Văn Thanh (sinh viên Khoa Công nghệ), Nguyễn Trần Hoài Thương; CBHD: TS. Bùi Lê Anh Tuấn.

4. Phát triển năng lực tóm tắt văn bản bằng sơ đồ tư duy cho HS tiểu học. Nhóm tác giả: Hoàng Thu 
Hà (sinh viên Khoa Sư phạm), Bùi Yến Nhi; CBHD: ThS. Trịnh Thị Hương.

5. Đánh giá hàm lượng đạm, lân trong đất trồng dưa leo (Cucumis sativus L.) tưới bằng nước thải 
túi ủ biogas. Nhóm tác giả: Đặng Thanh Thảo (sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên), 
Nguyễn Hoàng Duy; CBHD: ThS. Nguyễn Phương Thảo.

 * 03 Giải Khuyến khích:
1. Chế tạo hạt nano vàng sử dụng chất khử trong lá trà. Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh Anh (sinh 

viên Khoa Sư phạm), Nguyễn Thị Diễm Hương; CBHD: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
2. Phân biệt các loài cá trê ở Phú Quốc bằng phương pháp hình thái và giải trình tự gene. Nhóm tác 

giả: Nguyễn Tiến Vinh (sinh viên Khoa Thủy sản), Trần Thị Minh Lý; CBHD: PGs. Ts. Dương Thúy Yên.
3. Giải pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh tiểu học tại Thành phố Cần Thơ. Nhóm 

tác giả: Trần Mỹ Hạnh Duyên (sinh viên Khoa Sư phạm), Võ Thị Bích Vân, Nguyễn Mai Thanh, Nguyễn 
Thị Minh Trang; CBHD: ThS. Lữ Hùng Minh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc 
nhấn mạnh: “Thành công của các giảng viên trẻ, 
sinh viên hôm nay là nhờ sự quan tâm của nhà 
trường, sự nhiệt tình hướng dẫn và tâm huyết 
với nghề, ngọn lửa đam mê khoa học của các 
thầy cô giáo. Đặc biệt là nhờ chính sự say mê, 
sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ và ý chí vươn 
lên khẳng định mình của chính các giảng viên 
trẻ, của các em. Tôi tin tưởng rằng, các giảng 
viên, các em sẽ tiếp tục phát huy những kế quả 
đạt được, say mê hơn nữa với nghiên cứu khoa 
học, trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn đức, luyện 
tài để trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, 

nhà quản lý giỏi, góp phần vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tham gia Lễ Tổng kết và Trao giải năm nay, 
ngoài việc được vinh danh trong nghiên cứu, 
các sinh viên Trường ĐHCT cũng đã thể hiện sự 
năng động, sáng tạo, thân thiện trong các hoạt 
động giao lưu và đêm Gala Sinh viên Nghiên 
cứu Khoa học tối 26/10 tại Hội trường Đại học 
Huế. Các em đã nhận được những phần quà 
trong tất các nội dung như tài năng, trả lời câu 
hỏi và trò chơi 10 phút sáng tạo. Thể hiện được 
sức trẻ và phong cách ĐBSCL hòa đồng nhưng 
nổi bật đến bạn bè khắp mọi miền đất nước.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân 
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường 
xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể 

thao trong sinh viên, đặc biệt là môn Vovinam 
Việt Võ Đạo, môn võ thuật của dân tộc Việt Nam 
để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp 
phần giáo dục toàn 
diện cho sinh viên, 
khơi gợi tinh thần 
yêu nước, đoàn 
kết dân tộc, lòng tự 
hào “Học võ Việt, 
yêu nước Việt”; bên 
cạnh đó, nhằm chào 
mừng Đại hội Đại 
biểu Hội thể thao 
Đại học và Chuyên 
nghiệp khóa 8, 
nhiệm kỳ 2018-
2022, chào mừng 80 năm thành lập môn phái 
Vovinam (1938-2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) tổ chức giải Vovinam sinh viên toàn 
quốc lần thứ nhất năm 2018 tại Trường ĐHCT 
vào tối ngày 11/10/2018.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện 
Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT; Liên đoàn 

Vovinam Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch, Sở GD&ĐT Thành phố Cần Thơ; lãnh đạo, 
quý thầy, cô, huấn luyện viên, vận động viên 
của 38 đoàn đại học và cao đẳng trong cả nước 
cùng đông đảo cổ động viên, sinh viên đến theo 
dõi và cổ động cho các trận đấu.

Chương trình nghệ thuật chào 
mừng lễ khai mạc giải là các tiết 
mục đồng diễn võ Vovinam được 
biểu diễn bởi Liên đoàn Vovinam 
Thành phố Cần Thơ và màn múa 
Aerobic do sinh viên Trường 
ĐHCT thực hiện. Sau khi buổi lễ 
kết thúc, Giải Vovinam sinh viên 
toàn quốc lần thứ nhất được mở 
đầu bằng nội dung thi đối kháng.

Khai mạc Giải Vovinam 
sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2018
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Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công Trường với
chuyên đề “Dạy con 5 phút mỗi ngày”

Phòng Công tác Chính trị

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2018; 
Chào mừng Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 
Nam (20/10), ngày 16/10/2018 Công đoàn 

Trường ĐHCT đã tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc 
bộ Nữ công quý 3/2018 với chuyên đề “Dạy con 
5 phút mỗi ngày”. Tham dự buổi sinh hoạt về 
phía khách mời có Ông Trần Việt Quân, Giám 
đốc Viện Đào tạo Bách Khoa Thành phố Hồ Chí 
Minh cùng các cộng sự, về phía Nhà trường có 
Cô Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn, Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ Nữ công, các thành viên 
Ban Nữ công cùng sự hiện diện của quý 
thầy cô, viên chức, người lao động và các 
em sinh viên quan tâm đến chuyên đề.

Nhân dịp này Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Nữ công đã Công bố Quyết định kết nạp và tiến 
hành trao Quyết định kết nạp cho 05 công đoàn 
viên mới. Nuôi dạy con là một hành trình dài, 
đầy khó khăn và thử thách, nhằm giúp cho quý 
thầy, cô viên chức, người lao động có thêm kinh 
nghiệm và kỹ năng nuôi dạy con cái trong gia 
đình, Thầy Trần Việt Quân đã trình bày chuyên 
đề với nội dung “Dạy con 5 phút mỗi ngày”. 
Phần báo cáo xoay quanh các nội dung cụ 
thể như: Hiểu đúng về dạy + rèn; 
thống nhất cách dạy + rèn; 
nói cho mọi người 
ảnh hưởng lên trẻ 
hiểu; xây dựng môi 
trường 3 báu vật tại 
chỗ; hiểu trẻ theo lứa 
tuổi; trao cho trẻ quyền 
được trưởng thành; 
quyền được rèn luyện; kỹ 
năng tự học; dạy con bản 
lĩnh; rèn luyện trí tuệ; tư duy 
nhân quả; sống hiểu biết, 
sống tử tế…

Sau bài báo cáo là phần Bốc 

thăm may mắn. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 16 
phần quà dành cho 16 thầy, cô may mắn. Buổi 
sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công đã góp phần trang 
bị một số kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho các 
bậc phụ huynh, hy vọng rằng chuyên đề 
sẽ góp một phần nhỏ giúp cha mẹ 
thực hiện tốt vai trò của 
mình. 

Khách mời của Chương 

trình: Ông Trần Việt Quân 

- Giám đốc Viện Đào tạo 

Bách Khoa Thành Phố Hồ 

Chí Minh.

Chụp ảnh lưu niệm với Thầy Trần Việt Quân.
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Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống 
Công đoàn Trường ĐHCT năm học 2018-2019

Phòng Công tác Chính trị

Nhằm lập thành tích chào 
mừng ngày thành lập Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (20/10), ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11); chào mừng Đại hội 
Công đoàn Việt Nam lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng 
thời tạo sân chơi lành mạnh cho 
viên chức và người lao động 
(VC&NLĐ); phát động phong 
trào rèn luyện thể dục thể thao 
trong VC&NLĐ, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và quản 
lý điều hành, ngày 14/10/2018, 
Ban Thường vụ Công đoàn 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ Khai 
mạc Hội thao truyền thống năm 
học 2018-2019. 

 Tham dự buổi lễ có GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Trường và sự góp mặt của các 
vận động viên (VĐV) là VC&NLĐ 

của tất cả các đơn vị 
trực thuộc Trường.

Hội thao truyền 
thống Công đoàn 
Trường ĐHCT năm 
học 2018-2019 diễn 
ra từ ngày 14/10 đến 
ngày 18/11/2018 với 
các nội dung thi đấu 
gồm: Bóng đá nam (05 
người) sân cỏ nhân 
tạo, Bóng chuyền hơi 
nữ, Bóng chuyền nam, 
Bóng bàn (đôi nữ ≥ 35 
tuổi và < 35 tuổi; đôi nam ≥ 40 
tuổi và < 40 tuổi và đôi nam nữ 
phối hợp không phân biệt lứa 
tuổi), Cầu lông (đôi nữ ≥ 35 tuổi 
và < 35 tuổi; đôi nam ≥ 40 tuổi và 
< 40 tuổi; đôi nam nữ phối hợp 
không phân biệt lứa tuổi), Quần 
vợt (đôi nam, đôi nam nữ phối 
hợp không phân biệt lứa tuổi), 
Đi bộ thể thao (1.500 m nam: ≥ 
40 tuổi và < 40 tuổi; 800 m nữ: ≥ 

35 tuổi và < 35 tuổi), Cờ tướng 
(không phân biệt nam nữ và lứa 
tuổi), Bi da cá nhân nam (01 
băng), Đá cầu (đồng đội nam và 
đồng đội nữ) và Kéo co (nam và 
nam nữ phối hợp). Ngay sau Lễ 
khai mạc là các trận thi đấu của 
môn Bóng đá nam, Bi da và Cầu 
lông. 

Năm nay, môn Đi bộ thể thao 
1.500 m nam và 800 m nữ được 
tổ chức vào buổi sáng ngày bế 
mạc (18/11/2018). Đây là môn 
thi có số lượng VĐV tham dự 
đông đảo nhất, hứa hẹn sẽ sôi 
động và vui nhộn hơn bởi sự 
hưởng ứng, tham gia thi đấu 
nhiệt tình của nhiều VĐV nhí là 
con em của VC&NLĐ trong toàn 
trường (kể từ năm 2017 trở đi 
Ban Tổ chức đã thống nhất trao 
thêm giải thưởng dành cho các 
em dự thi môn đi bộ cùng cha, 
mẹ).

Khách mời của Chương 

trình: Ông Trần Việt Quân 

- Giám đốc Viện Đào tạo 

Bách Khoa Thành Phố Hồ 

Chí Minh.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thao Truyền 
thống Công đoàn Trường ĐHCT năm học 2018-2019.

Ban Tổ chức và các VĐV chụp ảnh lưu niệm.
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 RỘN RÀNG PHIÊN CHỢ SINH VIÊN THÁNG 10/2018
Võ Thị Cư, Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp

Phiên chợ Sinh viên là hoạt động do Hội 
Sinh viên phối hợp cùng với Câu lạc bộ 
Tiếng Anh Đoàn Trường ĐHCT tổ chức 

nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi tiếng Anh của 
sinh viên. Phiên chợ được tổ chức lần đầu tiên 
trong năm học 2018-2019 vào ngày 11/10/2018. 
Phiên chợ là dịp để các bạn sinh viên trau dồi 
kỹ năng nói Tiếng Anh với nhau thông qua việc 
trao đổi hàng hóa và chơi trò chơi. 

Phiên chợ sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ 5 
của tuần thứ 2 hàng tháng tại khu Vườn bàng, 
Trường ĐHCT. Phiên chợ Sinh viên cho phép 
các bạn sinh viên đăng ký trao đổi các mặt hàng 
như: giáo trình cũ, chậu cây, các sản phẩm 
handmade,… Trong khuôn khổ tháng 10 này, 
Phiên chợ Sinh viên được tổ chức bởi sự phối 
hợp của 02 đơn vị là Liên chi hội Sinh viên Đồng 
Tháp và Câu lạc bộ Môi trường. Hoạt động này 
đã thu hút hơn 300 lượt sinh viên đến tham 
quan, mua sắm, trao đổi và tham gia các trò 
chơi thú vị.

Các gian hàng được trưng bày theo phong 
cách gần gũi, dễ dàng trao đổi giữa người bán 
và người mua, thu hút sự chú ý đặc biệt từ các 
bạn sinh viên. Các trò chơi được Ban tổ chức 

chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, xoay quanh 
các kiến thức liên 

quan đến xã hội nhưng cũng không kém phần 
hấp dẫn. 

Việc sử dụng tiếng Anh trong phiên chợ là 
một hình thức rất hay, vừa giúp các bạn củng 
cố lại những kiến thức liên quan đến mua sắm, 
vừa giúp các bạn tự tin hơn nữa trong giao tiếng 
Tiếng Anh. Bên cạnh đó, còn hiện thực hóa Khu 
Hợp tác Quốc tế vừa mới được nhà trường đưa 
vào sử dụng đầu năm học này. 

Trong những tháng sắp tới, Phiên chợ sẽ 
được thay đổi với nhiều hoạt động thú vị hơn, 
tạo nhiều điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ 
hội luyện tập tiếng Anh và phát triển kỹ năng liên 
quan đến tổ chức hoạt động ngoại khóa. Phiên 
chợ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 08/11/2018.
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