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BIÊN BẢN HỌP 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG 

Phiên họp Tháng 10 năm 2016 
 

1. Thời gian và địa điểm 
  - Thời gian: phiên họp bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày  21  tháng 10 năm 2016. 

- Địa điểm: Phòng họp 1 BGH, Trường ĐHCT. 
2. Thành phần tham dự  

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT: PGS. TS. Lê Việt Dũng, GS.TS. Lê Quang Trí, 
PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
PGS.TS. Võ Thành Danh và PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn. 

- Đại diện Tổ thư ký Hội đồng KH&ĐT: GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí, 
PGS.TS. Mai Văn Nam và PGS.TS. Lý Nguyễn Bình. 

- Khoa Sau Đại học: PGS.TS. Mai Văn Nam, CVC.ThS. Nguyễn Vĩnh An và 
CN. Nguyễn Hữu Giao Tiên. 

- Khoa Thủy sản: PGS.TS. Trương Quốc Phú, PGS.TS. Vũ Ngọc Út, PGS.TS. Trần 
Đắc Định và TS. Trần Minh Phú. 

- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên: TS. Nguyễn Xuân Hoàng, 
PGS.TS. Võ Quang Minh, TS. Phạm Thanh Vũ, TS. Kim Lavane và TS. Phạm Văn 
Toàn. 

- Khoa Công nghệ: TS. Nguyễn Văn Cương, TS. Lương Vinh Quốc Danh, 
TS.Nguyễn Thanh Tùng, TS. Nguyễn Chánh Nghiệm, TS. Trương Chí Thành, TS. Đặng 
Thế Gia và PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện. 

- Khoa Khoa học tự nhiên: TS. Nguyễn Trọng Tuân. 
- Khoa Kinh tế: PGS.TS. Võ Thành Danh, TS. Phan Anh Tú và TS. Phan Đình 

Khôi. 
- Khoa Ngoại ngữ: TS. Trần Văn Lựa. 
- Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng: PGS.TS. Lý Nguyễn Bình, 

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười, PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy, PGS.TS. Võ Công 
Thành và TS. Huỳnh Kỳ. 

- Phòng Quản lý Khoa học: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 
- Phòng Đào tạo: GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí, CN. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn và 

CN.Trần Hữu Phước. 
- Ban Quản lý dự án ODA: TS. Nguyễn Văn Bé và TS. Nguyễn Đắc Khoa. 
 



3. Nội dung chính 
PGS.TS. Lê Việt Dũng chủ trì phiên họp xem xét các nội dung do các đơn vị 

đề nghị như sau: 
1. Xem xét bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ cho hồ sơ gia hạn bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ logo Trường Đại học Cần Thơ. 
2. Báo cáo thông qua sản phẩm đăng ký sáng chế từ công trình nghiên cứu khoa 

học của Trường. 
3. Cho ý kiến 6 thuyết minh chương trình nghiên cứu khoa học thuộc hợp phần 

nghiên cứu của dự án ODA. 
4. Xem xét chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ (mã số 

ngành cấp IV: 60340410) và ngành Quản lý tổng hợp vùng ven biển  trình độ 
thạc sĩ (đào tạo thí điểm) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng 
thẩm định chương trình đào tạo. 

5. Xem xét chương trình đào tạo sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến và danh sách 
các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ 
thuật môi trường trình độ thạc sĩ (mã số ngành cấp IV: 60520320) và ngành 
Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản trình độ thạc sĩ (mã ngành cấp IV: 
60620302). 

6. Xem xét đề nghị mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: ngành Kỹ thuật viễn 
thông. 

7. Xem xét việc bổ sung Danh mục tạp chí chuyên ngành sử dụng để xét điều 
kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. 

8. Xem xét chương trình đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học (mã số 
ngành cấp IV: 52720403) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội 
đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

9. Xem xét chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ kỹ thuật 
hóa học trình độ đại học (mã số ngành cấp IV: 52510401) đã được điều 
chỉnh theo nội dung góp ý Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan và của 2 
cán bộ phản biện ngoài Trường theo quy định. 

10. Xem xét đề nghị mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quy hoạch vùng 
và đô thị (mã số ngành cấp IV: 52580105). 

11. Xem xét đề nghị mở ngành chất lượng cao trình độ đại học: ngành Tài chính 
ngân hàng (mã số ngành cấp IV: 52340201), ngành Quản trị kinh doanh (mã 
số ngành cấp IV: 52340101), ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã số 
ngành cấp IV: 52340103), ngành Công nghệ thực phẩm (mã số ngành cấp IV: 
52540101) và ngành Ngôn ngữ Anh (mã số ngành cấp IV: 52220201). 

12. Thảo luận Kế hoạch tổ chức phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường 
mở rộng năm 2016. 



13. Xem xét điều kiện tốt nghiệp tiến sĩ cho nghiên cứu sinh để ra quyết định công 
nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ (Quy định tại Điều 43, Điều 44 Thông tư 
10/2009; Khoản 1, Điều 43 sửa đổi Thông tư 10/2009 được quy định tại 
Thông tư 05/2012), cụ thể: 

 Nghiên cứu sinh Trương Văn Hiểu chuyên ngành Chăn nuôi Khóa 2011 đợt 1 
a) Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tại Hội đồng đánh giá luận án 

cấp Trường. 
- NCS Trương Văn Hiểu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường vào ngày 

16/6/2016. 
b) Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung trong luận án theo nghị quyết của HĐ 

đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường trước và sau khi nhận được kết quả thẩm định chất 
lượng luận án. 

- NCS đã được Chủ tịch HĐ kiểm tra và xác nhận đã chỉnh sửa đầy đủ theo yêu cầu. 
c) Thẩm định chất lượng và hồ sơ luận án. 
- NCS Trương Văn Hiểu không nằm trong danh sách thẩm định hồ sơ quá trình đào 

tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6/2016. 
d) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án (bản chỉnh 

sửa sau khi chỉnh sửa theo Nghị Quyết Hội đồng chấm cấp Trường), một bản tóm tắt luận 
án, một đĩa CD ghi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (bao gồm cả trang bìa). 

- NCS đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam quyển luận án theo yêu cầu. 

TT Họ và Tên Số ngày QĐ 
công nhận NCS 

Chuyên ngành 
Mã số 

Ngày 
bảo vệ 

Kết quả 
bảo vệ 

1  Trương Văn Hiểu 2305/QĐ-ĐHCT 
ngày 22/9/2011 

Chăn nuôi 
62620105 

16/6/2016 7/7 tán thành 

4. Kết luận của phiên họp 
1. Đồng ý đề xuất của Phòng Quản lý khoa học về việc bổ sung lĩnh vực khoa 

học và công nghệ cho hồ sơ gia hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ logo Trường 
Đại học Cần Thơ. Đề nghị Phòng Quản lý khoa học xúc tiến hồ sơ đăng ký gia 
hạn trình Ban Giám hiệu phê duyệt gởi cho Cục Sở hữu trí tuệ theo khung thời 
gian quy định. 

2. Các sản phẩm đăng ký sáng chế từ công trình nghiên cứu khoa học của 
Trường cần đạt ít nhất 3 tiêu chí là tính mới của sản phẩm, khả năng thương 
mại hóa (xác định được nơi chuyển giao công nghệ) và bền vững (có khả năng 
duy trì trong tương lai). Thường trực Hội đồng KH&ĐT đề nghị:  
- Phòng Quản lý khoa học cùng tác giả hoặc nhóm tác giả có thuyết minh chi 

tiết theo như góp ý của Thường trực Hội đồng KH&ĐT về khả năng đáp 
ứng các các tiêu chí nêu trên và có ý kiến tham mưu cho Ban Giám hiệu 
xem xét quyết định về việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các 
sản phẩm được báo cáo trong kỳ họp. 



- Phòng Quản lý khoa học và nhóm tác giả “Thiết bị điều chỉnh lấy nét tự 
động cho kính hiển vi quang học” làm việc với Phòng Quản trị - Thiết bị để 
tham mưu cho Ban Giám hiệu xem xét quyết định về việc sử dụng thiết bị 
này cho một số kính hiển vi của các Phòng thí nghiệm của Trường làm cơ 
sở xem xét cho việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. 

3. Thống nhất với nội dung trình bày của 6 thuyết minh chương trình nghiên cứu 
khoa học thuộc hợp phần nghiên cứu của dự án ODA do các tác giả/nhóm tác 
giả và Ban quản lý dự án ODA đề xuất. 

4. Đồng ý với chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ 
(mã số ngành cấp IV: 60340410) và CTĐT ngành Quản lý tổng hợp vùng ven 
biển trình độ thạc sĩ (đào tạo thí điểm) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý 
của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

5. Đồng ý thông qua CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình độ thạc sĩ (mã số 
ngành cấp IV: 60520320) sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến và danh sách 
thành viên tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường 
trình độ thạc sĩ gồm các ông/bà như sau:  

TT Họ và tên Đơn vị công tác 
Chuyên môn, 

năm và nước tốt 
nghiệp 

Chức danh 
trong hội đồng 

1 GS.TS. Lê Quang Trí Trường Đại học 
Cần Thơ 

Nông nghiệp và môi 
trường, 1996, Hà 
Lan 

Chủ tịch 

2 PGS.TS.Nguyễn Tấn Phong Trường Đại học 
Bách Khoa 
TPHCM 

Môi trường, 2008, 
Anh 

Phản biện 1 

3 PGS.TS. Lê Thanh Hải Viện Môi trường 
và TN TPHCM 

Hóa môi trường, 
2000, Áo 

Phản biện 2 

4 ThS. Đào Quốc Văn Công ty TM và 
Xử lý môi trường 
Thành Lập 

Kỹ thuật môi trường, 
2004, Việt Nam 

Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Tri Quang Hưng Trường ĐH Nông 
lâm TPHCM 

Công nghệ môi 
trường, 2011, Hàn 
Quốc 

Thư ký 

Đề nghị Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên và Khoa Sau đại học 
hoàn thành các hồ sơ và văn bản quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt; 
triển khai việc tổ chức thẩm định CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường trình 
độ thạc sĩ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Đồng ý thông qua CTĐT Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản trình độ thạc sĩ 
(mã ngành cấp IV: 60620302) sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến và danh 
sách thành viên tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Bệnh lý học và 
chữa bệnh thủy sản trình độ thạc sĩ gồm các ông/bà như sau: 



 

TT Họ và tên Đơn vị công 
tác 

Chuyên môn, 
năm và nước tốt 

nghiệp 

Chức danh 
trong hội đồng 

1 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương Trường Đại học 
Cần Thơ 

Nuôi trồng thủy 
sản, 1998, Pháp 

Chủ tịch 

2 TS. Nguyễn Hữu Thịnh Trường Đại học 
Nông lâm 
TPHCM 

Bệnh học thủy 
sản, 2001, Nhật 

Phản biện 1 

3 TS. Phạm Cử Thiện Trường Đại học 
Sư phạm 
TPHCM 

Dịch tễ học 
(NTTS sạch/ký 
sinh trùng), 2012, 
Đan Mạch. 

Phản biện 2 

4 PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền Công ty 
Vemedim Cần 
Thơ 

Thú y, 2005, 
Trường Đại học 
Nông lâm 
TPHCM 

Ủy viên 

5 TS. Lê Hồng Phước Viện Nghiên 
cứu NTTS 2 

Bệnh học thủy 
sản, 2008, Bỉ 

Thư ký 

Đề nghị Khoa Thủy sản và Khoa Sau đại học hoàn thành các hồ sơ và văn 
bản quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai việc tổ chức thẩm 
định CTĐT ngành Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản trình độ thạc sĩ theo 
quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật 
viễn thông. Đề nghị Khoa Công nghệ phối hợp với Khoa Sau đại học và các 
đơn vị có liên quan triển khai việc tổ chức biên soạn đề án mở ngành có liên 
quan đúng theo các quy định hiện hành.  

8. Đồng ý với đề nghị của Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Khoa Môi 
trường & Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, 
Khoa Kinh tế và Khoa Sau Đại học về việc bổ sung Danh mục tạp chí chuyên 
ngành sử dụng để xét điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. 

9. Đồng ý với CTĐT ngành Hóa dược trình độ đại học (mã số ngành cấp IV: 
52720403) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định 
chương trình đào tạo.   

10.  Đồng ý với chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ kỹ thuật 
hóa học trình độ đại học (mã số ngành cấp IV: 52510401) đã được điều 
chỉnh theo nội dung góp ý Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan và của 2 
cán bộ phản biện ngoài Trường theo quy định.  

11.  Đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học: ngành Quy hoạch 
vùng và đô thị (mã số ngành cấp IV: 52580105). Đề nghị Khoa Môi trường 
và Tài nguyên thiên nhiên phối hợp với Khoa Công nghệ, Phòng Đào tạo và 



các đơn vị có liên quan triển khai việc tổ chức biên soạn đề án mở ngành có 
liên quan đúng theo các quy định hiện hành.  

12.  Đồng ý về chủ trương mở ngành chất lượng cao trình độ đại học: ngành Tài 
chính ngân hàng (mã số ngành cấp IV: 52340201), ngành Quản trị kinh doanh 
(52340101), ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã số ngành cấp IV: 
52340103), ngành Công nghệ thực phẩm (mã số ngành cấp IV: 52540101) và 
ngành Ngôn ngữ Anh (mã số ngành cấp IV: 52220201). Đề nghị Khoa Kinh 
tế, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Khoa Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo 
và các đơn vị có liên quan triển khai việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết và 
tổ chức biên soạn đề án mở ngành có liên quan đúng theo các quy định hiện 
hành.  

13.  Đồng ý với đề xuất của Tổ Thư ký Hội đồng KH&ĐT Trường về dự thảo 
kế hoạch phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng năm 2016. Đề 
nghị Tổ Thư ký Hội đồng KH&ĐT phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, 
Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Tổ chức – Cán bộ và 
Phòng Tài vụ đơn vị dịch vụ du lịch lữ hành và hãng hành không (Vietnam 
Airlines và Vietjet Air) thực hiện lập kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí, 
triển khai công tác tổ chức theo kế hoạch.  

14.  Thông qua các điều kiện xét tốt nghiệp và đề nghị ra Quyết định công nhận 
học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trương Văn Hiểu. 

     Buổi họp kết thúc lúc: 17 giờ 00 cùng ngày./.    

           
Nơi nhận:                    
- Thường trực HĐKH&ĐT; 
- Tổ Thư ký HĐKH&ĐT; 
- Khoa: TS, MT&TNTN, NN&SHUD, KHTN, CN, KT, NN SĐH; 
- Phòng: QLKH, ĐT, KHTH, TV; 
- Ban Quản lý dự án ODA; 
- Email: gửi các đơn vị có liên quan và CCVC tham gia họp; 
- Lưu: VT, P.KHTH.        


