
ĐHCT đạt giải nhất và giải ba tại Hội thi ”Gạo ngon thương hiệu Việt” 

Trong khuôn khổ Festival lúa gạo lần II tại Sóc Trăng, hội thi “Gạo ngon thương hiệu Việt” đã diễn ra vào ngày 
09/11/2011 với mục tiêu tôn vinh giá trị của thương hiệu gạo Việt Nam, tăng cường sức cạnh tranh của các sản 
phẩm gạo trong thị trường nội địa và xuất khẩu. Tham gia hội thi năm nay có 9 đội thi đến từ 5 trường Đại học 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, Đại học Cửu Long, Đại học Tiền 
Giang và Đại học Trà Vinh. Trong đó trường Đại học Cần Thơ có 2 đội thi là đội “Miền Tây Lúa” thuộc Viện 
NCPT Đồng Bằng sông Cửu Long với giống lúa MTL372 và đội “Gạo Việt” đến từ Viện NC&PT Công nghệ Sinh 
học với giống lúa ST20.  

Hội thi đã diễn ra hào hứng và sôi nổi với 2 phần thi chính: phần đánh giá phẩm chất cơm thông qua việc nấu 
cơm từ giống lúa đăng ký dự thi của đơn vị và phần thuyết trình và đề xuất chiến lược phát triển sản xuất, xây 
dựng thương hiệu và định hướng thị trường cho giống lúa – gạo dự thi để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

Trong phần thi nấu cơm, ban giám khảo và khán giả đã được thưởng thức nhiều giống gạo với hương vị đặc 
trưng cùng cách trình bày đầy sáng tạo của 9 đội thi. Với slogan “vì bữa cơm ngon là nền tảng của gia đình 
hạnh phúc”, đội Gạo Việt đã mang đến cho hội thi một bữa ăn gia đình ấm cúng, hạnh phúc.  

 

 

Đội "Gạo Việt" - Trường Đại học Cần Thơ với phần thi đánh giá phẩm chất 
cơm thông qua việc nấu cơm từ giống lúa ST20 

 



 

Ban giám khảo Hội thi thưởng thức sản phẩm và chấm điểm cho các đội 

 

Tại vòng hai, các đội được thử sức qua phần thi thuyết trình trong khoảng thời gian là 10 phút. Mỗi đội thi với 

những phong cách trình bày thú vị cùng những chiến lược sản xuất và xây dựng thương hiệu khác nhau đã 

cuốn hút khán giả và ban giám khảo trong suốt 3 tiếng đồng hồ dự thi.  

 

 

Phần thi thuyết trình của đội "Gạo Việt" 

 



Sau 2 vòng thi cam go, cuối cùng ban giám khảo đã chọn ra được đội xuất sắc nhất và trao giải. Thành phần 

giải thưởng của hội thi: 

+ Giải nhất + cúp được trao cho đội “Gạo Việt” – Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ 

+ Giải nhì : đội “Cánh đồng Vàng”- Đại học An Giang  

 

 

Đại diện đội "Gạo Việt" (bên trái) nhận cúp tại Hội thi “Gạo ngon thương 
hiệu Việt”  

 

 

Những thành viên của đội "Gạo Việt"  



+ Giải ba gồm 2 đội đồng hạng:  

    - Đội “Miền Tây Lúa”- Viện NCPT Đồng Bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ  

    - Đội “Hai Lúa” – Đại học Cửu Long. 

+ 5 giải khuyến khích thuộc về 5 đội của các trường bạn: Đại học An Giang, Đại học Cửu Long, Đại học Tiền 

Giang và Đại học Trà Vinh. 

 

 

 

Thông qua cuộc thi, các bạn sinh viên được học hỏi thêm rất nhiều về kiến thức sinh học, cách đánh giá phẩm 

chất hạt gạo cũng như hiểu biết thêm về phương pháp tiến hành chiến lược sản xuất và xây dựng thương hiệu 

lúa gạo. Đồng thời, hội thi cũng là một sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên các trường Đại học có thể gặp gỡ, 

giao lưu và học hỏi cùng nhau. 

Đội “Gạo Việt” – Viện NC&PT Công nghệ Sinh học xin chân thành cám ơn quý Ban tổ chức hội thi, Ban Giám 

hiệu trường Đại học Cần Thơ, Ban Giám đốc Viện NC&PT Công nghệ Sinh học cùng quý thầy cô đã tạo mọi 

điều kiện tốt nhất để đội được tham gia và học hỏi kinh nghiệm trong hội thi “Gạo ngon thương hiệu Việt”. 

(Bài: Nguyễn Đan Vân - Sinh viên Công nghệ Sinh học tiên tiến K33) 

 

 

 

 

 

 



Đây là lần thứ 2, các đội đại diện sinh viên của Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đoạt giải cao trong các hội thi 

“Gạo ngon thương hiệu Việt”. Lần thứ 1, đội Sông Trăng của Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đã xuất sắc đạt 

giải nhất trong hội thi tại An Giang năm 2007. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Sông Trăng đạt giải nhất, trong hội thi “Gạo ngon 
thương hiệu Việt” tại An Giang năm 2007 


