La Bách Hảo – Yamaguchi University – Japan
La Bách Hảo là học viên cao học khóa 20 ngành Công nghệ Sinh học thuộc Viện
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ. Trong khuôn
khổ hoạt động Chương trình ACP và Chương trình Trao đổi Thanh thiếu niên và Sinh
viên khu vực Đông Á (JENESYS - Japan-East Asia Network of Exchange for Students
and Youths) dưới sự hỗ trợ của Quỹ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS - Japan Society
for the Promotion of Science), Hảo được tham gia chương trình trao đổi sinh viên
chuyên ngành Công nghệ Sinh học giữa trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học
Yamaguchi từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2014.
Hảo đã có chuyến học tập, trao đổi và nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Vi sinh
ứng dụng, bộ môn Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Yamaguchi dưới sự
hướng dẫn khoa học của Giáo sư Toshiharu YAKUSHI.

Phòng thí nghiệm Vi sinh ứng dụng nằm ở tầng hai của Khoa Nông Nghiệp
Tại phòng thí nghiệm, Hảo được hướng dẫn thực hiện thí nghiệm “chuyển DNA tái tổ
hợp vào vi khuẩn Acetobacter pasteriarus”. Ngoài ra, Hảo còn được trực tiếp thực hiện
các thao tác về chạy điện di, PCR, kiểm tra DNA tái tổ hợp bằng gen chỉ thị màu; các
buổi báo cáo chuyên đề, sinh hoạt học thuật và trao đổi kết quả nghiên cứu với các Giáo
sư tổ chức định kỳ hàng tuần tại Bộ môn; và tham quan các phòng thí nghiệm và các cơ
sở nghiên cứu về Công nghệ Sinh học tại trường Đại học Yamaguchi.

La Bách Hảo cùng sinh viên Nhật (Hirata Kaori) tại phòng thí nghiệm Vi sinh ứng
dụng, bộ môn Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Yamaguchi

La Bách Hảo cùng PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung, ThS. Huỳnh Xuân Phong và
sinh viên Võ Trung Nghĩa tại Trường Đại học Yamaguchi

Trong dịp này Hảo cũng tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học (The 10th Young
Scientist Seminar of JSPS-NRCT Asian Core Program on “Establishment of
International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization”) với
nhiều nhà khoa học trẻ đến từ Thái Lan, Indonesia, Lào, Nhật Bản cùng các học viên,
nghiên cứu sinh quốc tế đang học tập tại Trường Đại học Yamaguchi vào ngày 1617/11/2014.

Hình lưu niệm tại Hội thảo 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University

La Bách Hảo cùng PGS.TS. Nguyễn Văn Bá, ThS. Huỳnh Xuân Phong,
PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung, ThS. Lê Tấn Hưng, và sinh viên Võ Trung Nghĩa
tại Hội thảo 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University

Bên cạnh học tập, Hảo còn được tham gia các buổi tiệc và tham quan các khu du lịch
(Shimonosheki, Tsuwano) cũng như các khu di tích lịch sử (đền Rurokoji, đền Joeiji) do
các sinh viên Nhật tổ chức. Hoạt động này giúp Hảo có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa
Nhật Bản, tăng thêm tình đoàn kết với các sinh viên Nhật, cũng như rèn luyện khả năng
giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Tham gia Welcom party và giải bóng chày cùng các sinh viên quốc tế

Tham quan Shimonosheki và Tsuwano cùng các sinh viên Nhật Bản
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