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Phan Việt Thắng 

Khoa Ngoại ngữ 
 

“Thật tự hào khi đi đâu, gặp ai hỏi qua hỏi lại cuối cùng cũng nhận ra là 

cựu sinh viên Đại học Cần Thơ” 

Ông Trần Mạnh Khang, Trưởng phòng điều hành Hướng dẫn viên - Công ty 

du lịch VietTravel Cần Thơ đã nói như vậy khi có cuộc trò chuyện với Thầy Cô 

lãnh đạo Khoa Ngoại Ngữ trong một lần Khoa tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 

8g sáng, ngày 14/9/2022 tại Hội trường Rùa, trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT), là một không khí rộn ràng không tấp nập nhưng rất háo hức. Hơn 400 

tân Cử nhân tốt nghiệp các ngành sư phạm Anh, sư phạm Pháp, ngôn ngữ 

Anh, biên phiên dịch, ngôn ngữ Anh chất lượng cao cùng với Thầy Cô Khoa 

Ngoại Ngữ và phụ huynh đã tập trung về nơi được coi là biểu tượng của trường 

ĐHCT để long trọng tiến hành buổi Lễ tốt nghiệp niên khóa 2018 - 2022. 

Quá đỗi phấn khích xen kẽ với đó là cảm nhận về một buổi lễ được tổ 

chức có cả sắc thái long trọng lẫn sự ấm áp của một đại gia đình Khoa Ngoại 

ngữ. Tuy nhiên, điều thật sự làm tôi ấn tượng nhất đó phải là lần đầu tiên buổi 

lễ có sự hiện diện của những nhà tuyển dụng, những người bằng cách này 

hay cách khác đã phối hợp với Khoa Ngoại ngữ để giúp Khoa luôn cải tiến 

chương trình và góp phần đào tạo ra những tân Cử nhân sẵn sàng tham gia 

vào thế giới việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

Được giao nhiệm vụ ngồi ở hàng ghế đầu dành cho đại biểu, lần đầu tiên 

tôi được chứng kiến cảnh buổi lễ diễn ra từ một góc nhìn rất khác và thật sự 

cảm nhận được sự ấm áp xen kẽ cảm xúc trang trọng và tự hào. Được trò 

chuyện và giao lưu với các nhà tuyển dụng cũng là cách tôi được lắng nghe 
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cảm nhận của họ về văn hóa đào tạo của Trường ĐHCT và chất lượng mà đội 

ngũ nhân lực sau khi ra trường đã, đang và sẽ đóng góp cho thị trường việc 

làm của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là bước đi hoàn toàn phù hợp 

với chiến lược phát triển nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết 

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thống nhất, cụ thể ‘..đặc biệt chú trọng đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế’. Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng nhấn mạnh 

nhiệm vụ thứ nhất trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là ‘Tiếp tục phát 

triển ào tạo theo định hướng đa dạng ngành nghề, trình độ, hình thức đào tạo 

thích ứng yêu cầu thị trường lao động và nhu cầu người học; nâng cao chất 

lượng đào tạo tiếp cận chuẩn mực quốc tế’. Có thể thấy từ góc độ chính trị đến 

thực tế đào tạo, Khoa Ngoại ngữ nói riêng đã thật sự nghiêm túc với công cuộc 

gắn kết nhà tuyển dụng với việc đào tạo sinh viên các ngành của Khoa trong 

những năm trở lại đây, theo định hướng của Đảng và Nhà nước. 

Thật khó để kể ra hết những ấn tượng cũng như ghi nhận của các bên có 

liên quan đối với công tác đào tạo sinh viên của Khoa Ngoại ngữ từ khi Khoa 

được thành lập (Tháng 3 / 2015) đến nay. Chính vì vậy, tôi xin phép chỉ đề cập 

đến lĩnh vực đào tạo giáo viên. Bộ môn Phương pháp dạy học Tiếng Anh nơi 

tôi đang công tác đã tích cực hợp tác với các Sở giáo dục trên khắp vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long để tăng cường gắn kết với các nhà tuyển dụng chính là 

các trường phổ thông và lắng nghe từ phía các trường để cải tiến chương trình 

đào tạo một cách thường xuyên. Cô Đinh Kim Oanh - Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ 

trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, trong một hội thảo nâng cao chất lượng các đợt 

kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm của sinh viên ngành Sư phạm Anh từng 

nhận xét về chất lượng của giáo sinh khi về thực tập tại trường rằng ‘.đa phần 

các em có sự tự tin về năng lực ngôn ngữ cũng như ứng dụng công nghệ thông 

tin vào dạy học, là những Thầy Cô giáo tương lai có phong cách và tư duy 

giảng dạy tích cực, hiện đại .’ 
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Chỉ trong nữa đầu năm 2022 tôi đã có dịp gặp và trò chuyện với 3 cựu 

sinh viên của Trường ĐHCT đang công tác tại một trường THPT và hai đang 

là những bác sĩ hàng đầu tại hai bệnh viện lớn ở Thành phố Cần Thơ. Những 

câu hỏi xã giao quen thuộc lại có dịp lặp lại, kiểu như ‘Anh đang dạy ở ĐHCT 

à?, Anh học khóa mấy?, mình cũng từ ĐHCT ra nè, vv.’. Những câu hỏi kiểu 

không còn lạ lẫm đó nhưng cảm giác mà chúng mang lại cho tôi thì đã khác đi 

rất nhiều sau ngần ấy năm. Giờ đây với tư cách là một quản lý chương trình 

đào tạo của Khoa, tôi thấy được trách nhiệm của mình như một cá nhân nhỏ 

bé của một tập thể lớn hơn là Khoa Ngoại ngữ và lớn hơn là Trường ĐHCT 

trong việc phấn đấu không ngừng để nâng cao công tác đào tạo và phục vụ, 

gắn kết với các nhà tuyển dụng của vùng và xa hơn là cả nước, góp phần tạo 

ra những thế hệ sinh viên tốt nghiệp đáp ứng xuất sắc nhu cầu mà thị trường 

lao động đặt ra. 

Hội trường Rùa - biểu tượng lớn nhất của ĐHCT: phải chờ đợi thêm lâu 

nhất là 1 năm nữa để tôi lại được ngồi ở đó dự Lễ tốt nghiệp của các tân Cử 

nhân một lần nữa. Nhưng trước mắt tôi lúc này là nhiều hơn những cơ hội 

được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, để được một lần nữa lắng nghe những 

đánh giá tích cực của họ về sinh viên Khoa Ngoại ngữ, một lần nữa được nghe 

những lời tâm sự chân thành như ‘nhân sự của công ty em quay đi quay lại là 

người của ĐHCT không à Anh!’ 


