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Hoạt động 1: Du lịch mùa hè năm 2019 tại Nha Trang và Đảo Bình Ba 

Sau một năm làm việc căng thẳng, vất vả, tổ công đoàn bộ môn Khoa học Đất tổ chức 

chuyến đi du lịch hè 2019 cho 40 cán bộ và thân nhân tại Nha Trang và Đảo Bình Ba. Hoạt 

động du lịch được duy trì thường xuyên hàng năm nhằm mang lại niềm vui và những giây 

phút nghỉ ngơi, thư giãn. Qua đó, nó là cơ hội để gắn kết tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau giữa 

các cán bộ bộ môn và giữa các gia đình với nhau. Hoạt động này cũng là lời cảm ơn của ban 

chủ nhiệm bộ môn dành cho những nổ lực làm việc và cống hiến của toàn thể CBVC – NLĐ 

trong suốt một năm học vừa qua. 

  

 

Hoạt động 2: Tình nguyện viên Hàn Quốc trao tặng học bổng khuyến học  

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên và tạo động lực học tập cho các em, 

tháng 8/2019 và tháng 12/2019 các Thầy Cô là cố vấn học tập đã giới thiệu 02 sinh viên đang 

học đại học có hoàn cảnh khó khăn để chuyên gia Hàn Quốc (Tiến sĩ Kim Sunkwan) trao 

học bổng khuyến học. Mỗi suất học bổng là học phí cho một năm học. Nhờ đó, sinh viên được 

hỗ trợ vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn tiếp tục sự nghiệp học hành. Bởi chỉ có học 

tập mới giúp các em mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. 

  



 

 

Hoạt động 3: Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”: Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng 

Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ủy Trường, Khoa, tổ công đoàn bộ môn Khoa 

học Đất tổ chức thực hiện hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”. Cụ thể, 

tổ công đoàn bộ môn Khoa học Đất đã và đang nhận phụng dưỡng mẹ VNAH Nguyễn Thị 

Hưởng tại xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ nhiều năm nay. Năm học 2019-

2020, đại diện tổ công đoàn cùng với các em sinh viên khối ngành Khoa học Đất, chuyên 

ngành Quản lý Đất và Công nghệ Phân bón đến thăm và tặng quà cho Mẹ vào các dịp 27/7, 

22/12 và Tết Nguyên Đán. Hoạt động này sẽ được duy trì trong các năm về sau. 

  

  

 



Hoạt động 4: Vui trung thu và chào mừng năm học mới cùng học sinh tiểu học 

Hàng năm, dịp trung thu và đầu năm học mới, tổ công đoàn Khoa học Đất, Khoa Nông 

nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hoạt động vui chơi và trao quà cho thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn trong vùng ĐBSCL. Mỗi suất quà tặng bao gồm 1 đèn bàn học + 1 bánh 

trung thu + 1 lồng đèn. Năm 2015, tổ tặng 70 phần quà cho các cháu tại huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang. Năm 2016, 100 suất quà dành cho các cháu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Năm 2017 tổ mang 120 suất quà đến với các cháu tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Năm 

2018, 150 phần quà dành cho các cháu tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Năm 2019 tổ tặng 

100 suất quà cho các cháu tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trong các dịp đến thăm, đoàn 

tổ chức các hoạt động văn nghệ và các trò chơi vận động, giao lưu và tạo sân chơi phấn khởi, 

hào hứng cho các cháu. Mong rằng sau này lớn lên, các cháu sẽ trở thành những con người 

sống có ước mơ, hoài bão, gặt hái nhiều thành công, hơn hết là trở thành những công dân tử 

tế của xã hội và là người thực hiện tiếp hành trình chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ trên 

khắp mọi miền đất nước của chúng ta. 

  

  

 

 



  

  

Hoạt động 5: “Thương người như thể thương thân” 

Nhằm phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” tại trường học, tháng 

8/2019 và tháng 5/2020 tập thể cán bộ bộ môn Khoa học Đất đóng góp hỗ trợ và đại diện tập 

thể đến thăm hỏi gia đình em Nguyễn Thành Vinh (sinh viên lớp KHĐ 42) không may bị 

bệnh ung thư (hiện tại em đã mất) số tiền 21.150.000đ. Cũng trong tháng 5 năm 2020 này, 

cán bộ bộ môn đã đóng góp giúp đỡ 01 em sinh viên lớp Thú Y khóa 43 không may bị vỡ 

mạch máu não số tiền 3.100.000đ. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc 

của tập thể cán bộ bộ môn, cùng nhau sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp điều không may 

mắn. 


