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CÔ NG ĐOÀN BỘ MÔN PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC QUẢNG BÁ  

VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2020 
 

 

 

Quảng bá và tư vấn tuyển sinh năm 2020 tại Trường THPT trong vùng ĐBSCL 

Nhằm gia tăng sự tiếp cận xã hội, cũng như giới thiệu tầm quan trọng và cần thiết của các 

ngành học trong lĩnh vực Nông nghiệp, đặc biệt là chuyên ngành đào tạo mới về “Quản lý đất và 

Công nghệ phân bón” đến học sinh, phu huynh và giáo viên THPT, Tổ công đoàn phối hợp/hỗ 

trợ Bộ môn tổ chức và thực hiện các chuyến quảng bá và tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các 

Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ. Trong các 

buổi gặp gỡ tại các Trường THPT, ngoài giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội 

ngũ giảng viên và cơ hội việc làm sau khi ra Trường, nhóm tư vấn tuyển sinh - đại diện cho đơn 

vị đào tạo – còn trao học bổng khuyến học đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần 

vượt khó và đạt thành tích học tập tốt nhằm khích lệ tinh thần để các em tiếp tục cố gắng trong 

quá trình học tập, hoặc đóng góp quỹ khuyến học của Trường để thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

thiết thực cho học sinh. Các chuyến quảng bá này nhận được phản hồi tích cực từ học sinh, tập 

thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường.   
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Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2020 tại Khoa Nông nghiệp – Trường 

Đại học Cần Thơ 

Hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội Tư vấn tuyển sinh và Hướng nghiệp năm 2020, 

do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 28/06/2020, Tổ công đoàn Bộ 

môn Khoa học Đất hỗ trợ chuyên môn trong việc thực hiện khu vực trưng bày, giới thiệu trong 

khuôn viên Khoa Nông Nghiệp, Trường ĐHCT. Khu vực tư vấn tuyển sinh của Bộ môn Khoa 

học Đất đã tiếp đón các đoàn học sinh từ các Trường THPT ở các tỉnh ĐBSCL đến tham quan 

và tìm hiểu những thông tin cần thiết về ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt 

là chuyên ngành Quản lý Đất và Công nghệ phân bón. 

 

 
 

Một số hình ảnh hoạt động của công đoàn và đơn vị trong “Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

của Trường Đại học Cần Thơ năm 2020” 


