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Hoạt động 1. Đóng góp cho ATM gạo tại Cần Thơ 

Năm 2019-2020, dịch bệnh Corona xuất hiện làm cuộc sống của nhiều người dân lâm 

vào cảnh khó khăn, với tinh thần “tương thân tương ái” và “một miếng khi đói bằng một gói 

khi no”, tập thể cán bộ bộ môn Khoa học Đất đóng góp ủng hộ 200 kí lô gam gạo cho cây 

ATM gạo do quận Đoàn Ninh Kiều phát động tổ chức và thực hiện, đặt tại công viên Lưu 

Hữu Phước, TP. Cần Thơ. 

 

 

 

 



Hoạt động 2: “Tương thân tương ái” 

Tháng 2/2020 vừa qua, một em sinh viên ngành Khoa học Đất không may bị tai nạn 

giao thông, bị thương nặng phải phẫu thuật vùng xương hàm. Đại diện tập thể cán bộ bộ môn 

Khoa học Đất đã đến thăm và đóng góp giúp đỡ em số tiền 3.000.000đ. Hiện tại em đã phục 

hồi sức khỏe để học tập và làm việc. 

 

Hoạt động 3: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau 

cùng” 

Tháng 4/2020, thực hiện theo lời kêu gọi của công đoàn cấp trên và với truyền thống 

đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta, tổ công đoàn Khoa học Đất tiến hành quyên góp 

ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm 

nhập mặn, số tiền kêu gọi được là 2.600.000đ. Số tiền này được chuyển về công đoàn Trường 

để sau đó chuyển về cho Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành Phố Cần Thơ. 

 

Hoạt động 4: Phòng, chống dịch Covid 19 

Vừa qua, do dịch bệnh Corona nguy hiểm xuất hiện, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức 

phòng chống dịch bệnh, tổ công đoàn bộ môn Khoa học Đất đã tặng khẩu trang y tế cho các 

cháu thiếu nhi là con CBVC – NLĐ trong bộ môn, trang bị các chai nước sát khuẩn tại các 

phòng thí nghiệm để cán bộ, sinh viên sử dụng. Tổ chức vệ sinh, sắp xếp lại nơi làm việc, 

phòng thí nghiệm, khu nhà lưới và cảnh quang xung quanh đơn vị trong tháng 5/2020 nhằm 

chuẩn bị đón sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian cách ly xã hội, đồng thời góp phần 

đảm bảo môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ. Bên cạnh đó nhắc nhở CĐV và cán bộ 

đơn vị thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiếu nơi làm việc theo đúng chỉ thị 

15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 và chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

 

 



Hoạt động 5: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2020 

Ngày 8/3 có nguồn gốc bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ cuối 

thế kỷ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện 

làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ 

diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc 

bắt trẻ con làm việc. Mặc dù bị bọn tư bản thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, 

bền bỉ đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Năm 1910, đại hội phụ nữ quốc tế XHCN họp 

tại Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày “Quốc tế Phụ nữ”, ngày đoàn kết đấu tranh 

của phụ nữ để tự giải phóng với khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ, công việc ngang nhau, tiền 

lương ngang nhau (Tư liệu sưu tầm).  

Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh 

hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. 

Ngày 8/3/1965, đánh giá cao cống hiến của phụ nữ miền Nam Đảng, chính phủ, Bác Hồ dã 

tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” và nhà 

nước đã tặng phụ nữ miền Nam huân chương “Thành đồng” hạng nhất. Hiện nay, ở Việt Nam, 

phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi 

dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ 

nữ chiếm 27,3% và được Liên Hiệp Quốc đánh giá: “Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động 

chính trị cao nhất thế giới”. Việt Nam có tỉ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95% 

và tiến sĩ 25,96% (Tư liệu sưu tầm). 

 



Hàng năm cứ đến ngày này, công đoàn Trường, Khoa, Bộ môn đều thể hiện sự quan tâm 

dành cho quí Cô, quí chị em ở bộ môn Khoa học Đất. Xin dành tặng những bông hoa tươi 

thắm, những món quà xinh xắn cho các chị, chúc các chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công trên mọi lĩnh vực để xứng đáng tám chữ vàng Bác Hồ khen tặng. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


