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“Đại học Cần Thơ là địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng không chỉ 
của Đồng bằng sông Cửu Long mà còn của cả nước.”

“Đại học Cần Thơ cần đặt mục tiêu đến năm 2025 được xếp 
vào các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, phấn đấu vào 
top 1000 trường đại học hàng đầu thế giới.”

“
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

phát biểu nhân chuyến làm việc
với Trường Đại học Cần Thơ

tháng 8 năm 2018

Vai trò
của Trường Đại học Cần Thơ 
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Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 31/3/1966. Với vị trí trung tâm của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, qua hơn 55 năm hình thành và phát triển, Nhà trường 
luôn nỗ lực không ngừng để trở thành trung tâm giáo dục và khoa học công nghệ trọng 

điểm, có vai trò quan trọng hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên 
cứu, phát triển và triển khai hiệu quả khoa học công nghệ vào thực tiễn; góp phần to lớn 
vào phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước.

Với vai trò, sứ mệnh, vị trí và nỗ lực phát triển không ngừng, Trường Đại học Cần Thơ luôn 
được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các tỉnh thành trong khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua nhiều chương trình và dự án quy mô khác nhau được 
thực hiện để phát triển tổng thể Nhà trường, trong đó có dự án Giáo dục đại học, các dự án 
đầu tư cơ sở vật chất, cũng như các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học khác. 

Hợp tác quốc tế là thế mạnh đặc biệt của Trường Đại học Cần Thơ. Các chương trình, dự án 
quốc tế có ý nghĩa to lớn trong phát triển cơ sở vật chất, nhân lực, đào tạo, khoa học công 
nghệ và quản trị cho Trường và thông qua đó góp phần thiết thực cho phát triển vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Trường có hợp tác sâu rộng với hàng trăm cơ quan, viện, 
trường, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
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(Số liệu thống kê đến tháng 12/2021)

TỔNG SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Với năng lực và đóng góp to lớn của mình, 
Trường Đại học Cần Thơ được các tổ chức 
quốc tế xếp hạng cao, thuộc 05 trường tốt 
nhất Việt Nam (theo Webometrics), 500 
trường tốt nhất châu Á và đặc biệt nhóm 

ngành nông - lâm nghiệp (bao gồm trồng 
trọt, chăn nuôi – thú y, thủy sản) của Trường 
và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng 251-
300 toàn cầu (theo QS, 2020). 
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Trong bối cảnh mới của thế giới và nước 
ta với nhiều cơ hội quan trọng lẫn thách 
thức lớn như toàn cầu hóa, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, cách mạng công nghiệp 
4.0, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh 
tế xanh, tăng trưởng xanh, phát triển giáo 
dục, phát triển con người, tăng trưởng bao 
trùm và phát triển bền vững; bên cạnh 
các vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái tài 
nguyên môi trường, sức khỏe cộng đồng, 
an ninh phi truyền thống, tất cả đang đòi 
hỏi Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục nỗ lực, 
xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh 
và chiến lược hành động sáng tạo hơn, cao 
hơn, rộng hơn, xa hơn, mạnh hơn, toàn diện, 
hiện đại và hiệu quả hơn nữa để trở thành 
trung tâm động lực, dẫn dắt, tinh hoa, đặc 
thù, tự chủ và tin cậy trong giáo dục đào 
tạo, khoa học công nghệ và phục vụ cộng 
đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 
quốc gia và thế giới.---------------

› Khoa Công nghệ
› Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông
› Khoa Dự bị Dân tộc
› Khoa Khoa học Chính trị
› Khoa Khoa học Tự nhiên
› Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
› Khoa Kinh tế
› Khoa Luật
› Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên
› Khoa Ngoại ngữ
› Khoa Nông nghiệp
› Khoa Phát triển Nông thôn
› Khoa Sau đại học
› Khoa Sư phạm
› Khoa Thủy sản
› Bộ môn Giáo dục Thể chất
› Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu
› Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long
› Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học
› Trường THPT Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU
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Community - Totality - Uniqueness

bên liên quan, nâng cao 

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
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Thực hiện sứ mệnh của mình, trong kế hoạch chiến lược đến năm 2025, 
Trường sẽ tập trung vào ba trụ cột chính có mối quan hệ tương tác với nhau: 

 Phục vụ xã hội
 Nghiên cứu khoa học và phát triển
 Dạy và học

Nền tảng định hình
hoạt động của Trường
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Trường sẽ tiếp tục cải tiến bốn nhóm nhiệm vụ để hoàn thành sứ mệnh của mình 
thông qua tích hợp ba trụ cột chính: phục vụ xã hội, nghiên cứu khoa học và 
phát triển, dạy và học.

Trường tăng cường nối kết, hợp tác và chia sẻ với năm nhóm cộng đồng phát triển trong và 
ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ chính. Nhu cầu và hợp tác của đối tác cộng đồng là 
mục tiêu và động lực để Trường thực hiện nhiệm vụ của mình.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ đó, Trường cải tiến hệ thống quản trị  thông qua phát huy 
cơ chế tự chủ, cải tiến điều phối, giám sát, đánh giá và hiệu chỉnh; cải tiến quản trị nhân sự, 
huy động và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và tài chính.
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Trường Đại học Cần Thơ là mắt xích quan trọng trong chuỗi các hoạt động 
kinh tế - văn hóa - xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội thịnh vượng 
và bền vững thông qua nối kết, hợp tác và chia sẻ nguồn lực.

Phục vụ xã hội

A

B

C D
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Trường dựa vào mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của vùng, quốc gia và Liên Hợp 
Quốc làm nền tảng cho lĩnh vực phục vụ xã hội. Mục tiêu chiến lược là tạo ra tri thức, 
đổi mới sáng tạo và cung cấp lợi ích thiết thực đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.
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 và phục vụ cộng đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quốc gia và thế giới.

Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nghiên cứu khoa học chuyên sâu, 
tích hợp và liên ngành, phát triển công nghệ tiên tiến, dẫn dắt và tạo ra 
những sản phẩm đặc thù nhằm phục vụ và định hướng cho sự phát triển 
bền vững của vùng, quốc gia và khu vực.

Nghiên cứu khoa học và phát triển

A

B C D
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Trường Đại học Cần Thơ xây dựng đội ngũ 
nghiên cứu khoa học và công nghệ mang 
tầm quốc tế, hướng đến tạo ra các sản phẩm 

khoa học đặc trưng có giá trị cao, xúc tác ươm 
tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
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Chương trình hành động nghiên cứu 
khoa học của Trường Đại học Cần Thơ 
trong giai đoạn sắp tới tập trung vào ba 
trụ cột chiến lược: 

1 Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ chuyên 
sâu, tích hợp và liên ngành

Xác định con người là nhân tố nền tảng phát 
triển, Trường Đại học Cần Thơ xây dựng cơ 
chế, tiêu chí tuyển chọn và thành lập, hoạt 
động của các nhóm nghiên cứu khoa học tạo 
cơ sở vững chắc, thiết yếu cho các hoạt động 
liên ngành và xuyên ngành. Trường phát huy 
thế mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển 
của mình trên các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường, công nghệ, công nghệ 
thông tin, kinh tế, xã hội nhân văn.

2Nâng cao năng lực nghiên cứu, công 
bố quốc tế, phát triển công nghệ có 
hàm lượng trí tuệ cao, trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện 
chính sách thu hút nhà khoa học, bồi dưỡng 
nhà khoa học tài năng nhằm thúc đẩy nghiên 
cứu khoa học, hợp tác trong nghiên cứu khoa 
học, công bố quốc tế, đề xướng và phát triển 
công nghệ tiên tiến và mang tính dẫn dắt.  

3Ươm tạo, phát triển sản phẩm khoa 
học và công nghệ mang hàm lượng trí 
tuệ cao, chính xác trên các lĩnh vực 

có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, 
môi trường

Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục tăng cường 
hợp tác với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển 
công nghệ mang tính ứng dụng. Xây dựng 
và triển khai các đề tài, dự án nối kết Nhà 
trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà 
nước trên cơ sở các nhóm nghiên cứu đã 
thành lập ở nhóm trụ cột 1 và 2. 

Trường đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp 
và cơ quan quản lý trong nghiên cứu  khoa 
học, phát triển và ứng dụng công nghệ, kinh 
tế, xã hội và nhân văn phục vụ sự phát triển 
bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, 
thủy sản và đáp ứng yêu cầu của môi trường 
bền vững.
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HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN
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 và phục vụ cộng đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quốc gia và thế giới.

Đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa có năng lực cạnh tranh và 
sức ảnh hưởng trên thị trường lao động trong nước và quốc tế 

Hoàn thiện năng lực tư duy độc lập, năng lực tích hợp chuyên ngành 
và đa lĩnh vực cho người học

Hoàn thiện kỹ năng thích ứng và phát triển trong môi trường sống và 
làm việc hiện đại

Dạy và học

A

B

C D
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Trường Đại học Cần Thơ xác định chiến 
lược đào tạo đa ngành và đa lĩnh vực 
đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đa 

dạng hình thức và trình độ đào tạo đáp 
ứng yêu cầu của người học và thị trường 
lao động, với chuẩn mực giảng dạy có tính 
cạnh tranh quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đào tạo, Trường Đại 
học Cần Thơ tập trung vào các trọng tâm 
chiến lược như sau:
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HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC
DẠY VÀ HỌC

Nâng caoNâng cao

và 

Nâng

Nâng cao Nâng cao  thông qua các 
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Nâng caoNâng cao

và 

Nâng

Nâng cao Nâng cao  thông qua các 
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 và phục vụ cộng đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quốc gia và thế giới.

Với lịch sử hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ, Trường Đại học Cần Thơ  
tự hào về “Cộng đồng CTU” bao gồm viên chức – người lao động và người học, 
có sự kế thừa thành tựu thế hệ trước; ươm mầm tài năng, trí lực lớp đi sau; 
tạo nên sự tích lũy những giá trị và chuẩn mực từ nhiều thế hệ.

Cộng đồng CTU

A

B

C D
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Cộng đồng CTU gắn kết bằng sự đoàn kết tập thể, tận tâm tận lực của mỗi cá nhân. Trong 
công việc, sự chuyên nghiệp, dân chủ, minh bạch được đề cao. Trong ứng xử cá nhân, sự 
giản dị, chân tình được xem trọng. Cộng đồng CTU góp phần tạo nên môi trường văn hoá 

vừa độc đáo vừa hiện đại, nhanh chóng thích ứng với các biến động, thay đổi.

Trường Đại học Cần Thơ có đội ngũ viên chức – 
người lao động dồi dào về số lượng, đảm bảo về 
chất lượng, đầy tiềm năng phát triển. Đây chính 
là đội ngũ giúp hiện thực hoá sứ mệnh, mục tiêu 
của Nhà trường trong phục vụ xã hội, nghiên cứu 
khoa học và phát triển, dạy và học.

100% giảng viên của Trường có trình độ và năng 
lực đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Giảng viên được 
đào tạo và thử thách trong môi trường học thuật 
đa dạng ở Việt Nam và thế giới, đảm bảo khả 
năng giải quyết vấn đề thực tiễn và sẵn sàng 
trước các thách thức trong tương lai. Đội ngũ 
nhân viên hỗ trợ của Trường luôn chuyên nghiệp, 
năng động, thân thiện, đóng góp tích cực vào sự 
vận hành và phát triển của Nhà  trường.

Viên chức – người lao động của Trường làm việc 
trong môi trường hiện đại, năng động, vừa hội 
nhập quốc tế vừa gắn bó sâu sắc với con người, 
vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long. Đó vừa là 
nền tảng văn hoá, vừa là động lực để Trường phát 
triển ngày càng vững mạnh, tạo cho mỗi thành 
viên điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân, 
đồng thời mỗi thành viên cũng thực hiện tốt 
nhất nhiệm vụ ở vị trí công tác của mình, đồng 
hành và phát triển cùng Nhà trường.
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Người học của Trường đa dạng về thành 
phần, bậc học, hình thức đào tạo – bồi 
dưỡng, gồm cả công dân Việt Nam và công 
dân quốc tế. Trường Đại học Cần Thơ hướng 
đến đào tạo người học trở thành công dân 
toàn cầu với năng lực cạnh tranh và khả 
năng thích ứng cao. Họ được trao cơ hội học 
tập, rèn luyện, phát triển toàn diện bản thân 
để có thể tự tin lập thân, lập nghiệp, phục vụ 
cho sự phát triển của xã hội.

Cộng đồng CTU không ngừng lớn mạnh trên 
nền tảng vững chắc của lịch sử, văn hoá Nhà 
trường; trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá 
nhân loại; được bồi dưỡng không ngừng để 
đảm đương vai trò, sứ mệnh đối với sự phát 
triển của Trường Đại học Cần Thơ.

“Trên con đường phía trước, Trường Đại học Cần Thơ tiếp 
tục xây dựng thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực và 
tiếp tục chuyển đổi nhanh từ lượng sang chất, chuyển 
đổi số theo hướng đại học thông minh, phấn đấu để trở 
thành một trong những trường chất lượng hàng đầu của 
Việt Nam và trên thế giới ở một số lĩnh vực”

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

“Trường là nơi đào tạo con người thích ứng với sự thay 
đổi, chuyên nghiệp, có đạo đức, có năng lực lãnh đạo và 
quản lý, sáng tạo, có tinh thần khởi nghiệp, cầu tiến và 
phục vụ cộng đồng, có năng lực cạnh tranh và thích ứng 
trên phạm vi quốc gia và khu vực”

GS.TS. Hà Thanh Toàn,
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

“ ”
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 và phục vụ cộng đồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quốc gia và thế giới.

Với sức mạnh tập thể, chúng ta có thể cùng nhau phát triển các sáng 
kiến mới, đổi mới cách làm việc, đào tạo công dân toàn cầu và các 
nhà lãnh đạo tương lai để giải quyết những thách thức toàn cầu mà 
chúng ta đang đối mặt hôm nay và trong tương lai.

Mời gọi chung sức phát triển 
cùng Trường Đại học Cần Thơ

A
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Chúng ta cùng sống chung trong một 
thế giới nơi đang đối mặt với nhiều 
thách thức mang tính toàn cầu như cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường 
bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thiên tai, 
nghèo đói, đặc biệt là đại dịch Covid-19. 
Những thách thức này không thể tự giải 
quyết bởi một cá nhân, một tổ chức hay 
một quốc gia, một dân tộc mà cần phải 
có tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp, 
chung tay của cộng đồng trên toàn thế 
giới.

Trường Đại học Cần Thơ với  sứ mệnh 
phục vụ cộng đồng, cung cấp kiến thức, 
giáo dục, đào tạo và  nghiên cứu chất 
lượng cao để giải quyết những thách 
thức toàn cầu, đồng thời chủ động 
thích ứng cũng như thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi mang tính cấp thiết để bắt 

kịp thời đại. Nhưng Nhà trường không 
thể làm điều này một mình, Trường Đại 
học Cần Thơ cần các đối tác đồng hành 
và giải quyết những thách thức mang 
tính toàn cầu này.

Trong kế hoạch chiến lược này, Trường 
sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác 
hiện hữu, phát triển quan hệ với đối tác 
mới để đồng hành phát triển, cùng sáng 
tạo và khám phá tri thức mới.

Với sức mạnh tập thể, chúng ta có thể 
cùng nhau phát triển các sáng kiến mới, 
đổi mới cách làm việc, đào tạo công 
dân toàn cầu và các nhà lãnh đạo tương 
lai để giải quyết những thách thức toàn 
cầu mà chúng ta đang đối mặt hôm nay 
và trong tương lai.
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Để đạt được mục tiêu chiến lược trên, hoàn thành sứ mệnh 
và giữ vững vị thế, Trường Đại học Cần Thơ xác định 15 chỉ 
số thay đổi chính cho bốn nhóm nhiệm vụ: phục vụ xã hội, 

nghiên cứu khoa học và phát triển, dạy và học, và quản trị.

Chỉ số thay đổi kỳ vọng
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Trang Nội dung
Bìa Tòa nhà Công nghệ cao; Tân thạc sĩ chương trình đào tạo quốc tế; Sinh viên nghiên cứu; Trao quà cho học sinh khó khăn (thiết kế bìa: Nguyễn Tý)

1 A. Nhóm sinh viên quốc tế tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc Việt Nam trong chương trình “Học phần Nhiệt đới” tại Trường Đại học Cần Thơ (ảnh: 
Nguyễn Hoàng Phụng); B. Lễ trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản - khóa 1, tháng 9/2018 (ảnh: Kiều Trinh); C. Tham quan ao nuôi 
thực nghiệm thủy sản (ảnh: Kiều Trinh)

3 A. Tham quan xưởng thực hành máy nông nghiệp Yanmar; B. Lễ Ký kết hợp tác với Tổ chức IRD tại Việt Nam (ảnh:  Kiều Trinh)

6 A. Nhóm sinh viên vui chơi giải trí trong khuôn viên phía sau Nhà điều hành (ảnh: Lê Trường Vũ); B. Sinh viên trong Chiến dịch Mùa hè xanh (ảnh: 
Đoàn Thanh niên); C. Đoàn Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tham quan Không gian sáng chế; D. Các nhà khoa học của Trường trong phòng thí nghiệm (ảnh: 
Kiều Trinh)

8 A. Sinh viên Đại học Cần Thơ hỗ trợ người già neo đơn; B. Khai mạc Ngày hội thanh niên mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần 
Thơ; C. Sinh viên trong Chiến dịch Mùa hè xanh; D. Sinh viên trong chương trình Tiếp sức mùa thi  (ảnh: Đoàn Thanh niên)

10 Các sinh viên trong lễ phục tốt nghiệp chụp ảnh lưu niệm trước Nhà Điều hành (ảnh: Sưu tầm)

11 A. Sinh viên trong giờ thực hành làm thí nghiệm (ảnh: Sưu tầm); B. Nhóm sinh viên đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - 
Euréka lần thứ 21 năm 2019 (ảnh: Sưu tầm); C. Hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Mô hình trình diễn hệ thống nuôi thủy sản công nghệ cao cho 
đào tạo, nghiên cứu và phát triển - DEMAASERD” tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (ảnh: Sưu tầm); D. Một góc Phòng thí nghiệm Rockwell 
Automation đặt tại Khoa Công nghệ của Trường  (ảnh: Kiều Trinh)

12 Hệ thống Nhà lưới nông nghiệp nhìn từ trên cao, hạng mục xây dựng trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Nguyễn Tý)

13 Hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Mô hình trình diễn hệ thống nuôi thủy sản công nghệ cao cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển - DEMAASERD” 
tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  (ảnh: Sưu tầm)

16   Lễ trao bằng Tốt nghiệp (ảnh: Nguyễn Thanh Toàn)

17 A. Một góc Trung tâm Học liệu (ảnh: cắt từ clip); B. Thầy và trò đi thực tế ngoài đồng (ảnh: Đặng Kiều Nhân); C. Một tiết học của các sinh viên tại 
Trung tâm Công nghệ Phần mềm (ảnh: Sưu tầm); D. Góc học tập yên tĩnh tại Trung tâm Học liệu của Trường (ảnh: Sưu tầm)

18 Một góc học tập trong khuôn viên Nhà điều hành (ảnh: Huỳnh Hoàng Ẩn)

22 Trong khuôn viên phía sau Nhà điều hành (ảnh: Sưu tầm)

23 A. Đi bộ thể thao tại Hội thao truyền thống Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ảnh: Kiều Trinh); B. Đại sứ Hoa Kỳ gặp gỡ sinh viên Trường tại 
Điểm hẹn Hoa Kỳ - American Hangout (ảnh: Phạm Lê Giang); C. Sinh viên trò chuyện cùng Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ (ảnh: Phạm Lê Giang); D. Giao 
lưu, tặng quà cho các em học sinh (ảnh: Đoàn Thanh niên) 

24 A. Hội trường Rùa trong ngày lễ tốt nghiệp của sinh viên (ảnh: Sưu tầm); B. Các nhà giáo tại Lễ bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2020 (ảnh: 
Kiều Trinh); C. Đội bóng đá của Trường vô địch SV-League 2020 (ảnh: Phước Phủi)

25 A.Xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh của Liên chi hội sinh viên Tiền Giang năm 2017 (ảnh: Đoàn Thanh niên); B. Chương trình văn nghệ mừng kỷ 
niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia 1967-2017 (ảnh: Hoàng Nghĩa)

26 Các đội tại Kỳ thi OLP lần thứ 29, Kỳ thi PROCON Việt Nam và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Cần Thơ 2020 được đăng cai bởi Trường 
Đại học Cần Thơ (ảnh: Trần Minh Tân)

27 A. Lễ khởi công các công trình thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ; B. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo thành phố và 
Ban Giám hiệu trồng cây lưu niệm trước Hội trường Rùa; C. Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; D. Niềm vui của các 
em nhỏ ở Đảo Nam Du khi nhận được quà tặng của cán bộ của Trường nhân dịp đầu năm học mới (ảnh: Kiều Trinh)

28 A. Trên cánh đồng thực nghiệm tại Khu Hòa An (ảnh: Sưu tầm); B. Chương trình Xuân yêu thương tổ chức tại trường tiểu học Thừa Đức, xã Thừa 
Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (ảnh: Đào Thị Ngọc Loan)

29 “Chung sức vì sự phát triển của mầm xanh tương lai” - niềm vui của các em nhỏ ở Đảo Nam Du khi nhận được quà tặng của cán bộ của Trường 
nhân dịp đầu năm học mới (ảnh: Kiều Trinh)

30  Tòa nhà Công nghệ cao đang được thi công (ảnh: Quách Nhật Anh) 

31 Hội trường Rùa sau cơn mưa (ảnh: Trương Minh Trọng)
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