
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ chạm ngõ đầy ấn tượng ở cuộc thi Ươm Mầm 

lần VI-2018 
 

Hội thi Uơm mầm lần VI mở rộng do trường Đại học Công nghiệp thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ 

sinh học. Hội thi năm nay đã thu hút được 39 đội tham gia đến từ 7 trường Đại học trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

 

Ngày 06/05/2018, 07 đội thi từ Trường Đại học Cần Thơ  đã tham gia vòng loại 

Hội thi Uơm mầm. Mỗi đội gồm 05 sinh viên đến từ các khóa ngành Công nghệ sinh học 

chính quy, Công nghệ sinh học tiên tiến và Vi sinh vât thuộc Viện Nghiên cứu và Phát 

triển Công nghệ sinh học. Đã có 3 đội được vào vòng bán kết với kết quả thuyết phục. 

Đội 3T có số điểm 170 điểm, đứng đầu danh sách các đội được vào bán kết; đội P=G+E 

và đội Young Scientist lần lượt đứng thứ 3 và 7 trong danh sách 9 đội được chọn vào bán 

kết. 

Ngày 19/05/2018, diễn ra vòng bán kết với kết quả như sau: Đội Young Scientist 

đã đạt giải ấn tượng – giải thưởng dành cho đội về nhì cao điểm nhất ở vòng bán kết. Đội 

3T đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng chung kết và tranh tài với hai đội bạn đến từ Đại 

học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, và trường Đại học Công nghiệp thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 02/06/2018, 03 đội bước vào vòng chung kết. Các vòng thi diễn ra gây cấn 

và hồi họp cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo và nhiệt tình từ ban tổ chức. Sau hơn 3 

tiếng diễn ra vòng chung kết, Đội 3T đã có cú lội ngược dòng đầy ấn tượng và mang về 

giải nhì chung cuộc. Với thành tích đạt được, các bạn sinh viên 3T đã để lại một hình ảnh 

đẹp với Hội thi Ươm mầm năm nay đó là tinh thần ham học hỏi và đoàn kết. Đây cũng là 

động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn sinh viên trong nhà trường. 

  

Nguồn: Nguyễn Phạm Anh Thi- Viện NC&PT CNSH 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 


