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Tân thủ khoa Trường ĐHNT - Tấm 
gương vượt khó vươn lên trong 
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Sự kiện (Trang 1-2)  
- Lễ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2013
- Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013
- Lãnh đạo cao cấp của Đảng đến thăm Trường ĐHNT
                                      
Hợp tác đối ngoại (Trang 3)
- Diễn đàn giới thiệu “Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ 
Việt-Pháp”
- Hội thảo hợp tác các viện, trường của Việt Nam và các trường đại 
học Vương quốc Bỉ (VLIR - Network - Vietnam)
- Cơ quan Phát triển Quốc tế và Quỹ Khoa học tự nhiên Hoa Kỳ tài 
trợ nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường
- Trường Đại học Mokpo (Hàn Quốc) đến thăm, thảo luận nội dung 
hợp tác với Trường ĐHNT

Nghiên cứu khoa học (Trang 4)
- Hạ thủy thành công tàu cao tốc Uninship 01-13
- Nghiên cứu về công nghệ hàn ma sát của TS. Trần Hưng Trà được 
ghi nhận trên tạp chí quốc tế
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh sản của cá thiều tại 
vùng biển tỉnh Kiên Giang

Hoạt động sinh viên (Trang 5-6)
-  Chiến dịch tình nguyện hè 2013

NOÄI DUNG:

Lễ tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng năm 2013
Từ ngày 06/8 - 12/8/2013, Trường ĐHNT đã tổ chức 

lễ tốt nghiệp và cấp bằng cho các tân cử nhân, kỹ sư hệ 
đào tạo chính quy tập trung. Năm 2013, Trường công 
nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học khóa 51 (2009 - 
2013) cho 1.471 sinh viên, Cao đẳng khóa 52 (2010 - 
2013) cho 478 sinh viên và Trung cấp chuyên nghiệp 
khóa 53 (2011 - 2013) cho 151 học sinh. Hiệu trưởng 
Nhà trường đã ký quyết định khen thưởng 130 học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi (Đại học: 111 sinh viên; Cao 
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- Đoàn viên, thanh niên Trường ĐHNT tham gia làm vệ sinh môi trường
- Ấm áp nghĩa tình ngày Tết Trung thu
- Tân sinh viên khóa 55 nhập trường
- Sinh viên Trường ĐHNT đạp xe xuyên Việt vì biển đảo quê hương

Tin tức (Trang 7)
- Hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đến thăm và làm việc với 
Trường ĐHNT
- Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2013
- Khoa Công nghệ Thực phẩm gặp gỡ doanh nghiệp
- Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó Phường Vĩnh Phước
                                                                                                                       
Nhân vật của quý (Trang 8)
- Bức thư của Học giả Fulbright gởi thầy và trò Trường ĐHNT
- Trần Thanh Hoàng - tân thủ khoa Trường ĐHNT, tấm gương vượt khó 
vươn lên trong học tập

Trang bìa (Trang 9)
- Viện Nuôi trồng Thủy sản
- 933 đơn vị máu tình nguyện thu được từ Trường ĐHNT
- Sự kiện sắp tới

đẳng: 15 sinh viên; Trung cấp: 04 học sinh).

Ngày 08/9, Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp bằng 
cho 360 tân cử nhân, kỹ sư hệ vừa làm vừa học các ngành 
Kế toán, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Chế tạo máy, Công 
nghệ Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh, Kỹ thuật Tàu thủy, Ngôn ngữ Anh, 
Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Chế biến Thủy sản. Nhân dịp 
này, Hiệu trưởng ký quyết định khen thưởng 4 sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi.
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Lãnh đạo cao cấp của Đảng 
đến thăm Trường ĐHNT

Kỳ thi tuyển sinh Đại học 
năm 2013

Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013 của Trường ĐHNT đã diễn ra 
thành công tốt đẹp. Mọi công tác tổ chức đều được chuẩn bị và thực hiện 
một cách chu đáo, nghiêm túc và đúng quy chế. Cả 2 đợt thi đã diễn ra 
trong trật tự, an toàn và không vi phạm quy chế tuyển sinh. Với 12.037 thí 
sinh dự thi trong cả 2 đợt, tỷ lệ thí sinh đến dự thi vào Trường đạt mức cao 
(hơn 86%) so với tỉ lệ bình quân của cả nước (gần 74% cho cả 2 đợt thi).

Kết quả thi cho thấy, chất lượng thí sinh năm nay cao hơn các năm 
trước. Trường ĐHNT đã tuyển khoảng 2.500 sinh viên hệ đại học cho 
khóa 55.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, bồi dưỡng giảng viên 
Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng năm 2013 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trường ĐHNT, 
ngày 22/7, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương cùng đồng chí Phạm Vũ Luận - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 
đã thăm và trồng lưu niệm tại khuôn viên Trường 2 cây 
bàng quả vuông được mang từ đảo Song Tử Tây thuộc 
quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu 
tuyển sinh

Số lượng 
nhập học

1 Kỹ thuật Khai thác Thủy sản 40 28

2 Khoa học Hàng hải 40 38

3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 50 54

4 Công nghệ Chế tạo máy 50 54

5 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 50 55

6 Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử 50 52

7 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 70 75

8 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 120 115

9 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh 50 51

10 Công nghệ Thông tin 100 113

11 Hệ thống Thông tin Quản lý 50 70

12 Kỹ thuật Tàu thủy 70 62

13 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 100 113

14 Công nghệ Sinh học 100 116

15 Công nghệ Thực phẩm 200 238

16 Công nghệ Chế biến Thủy sản 100 102

17 Kinh tế Nông nghiệp 50 60

18 Quản trị Kinh doanh 150 148

19 Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 150 148

20 Kinh doanh Thương mại 80 103

21 Kế toán 200 150

22 Tài chính - Ngân hàng 100 68

23 Ngôn ngữ Anh 120 131

24 Nuôi trồng Thủy sản 100 80

25 Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 50 53

26 Bệnh học Thủy sản 50 35

27 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 60 61

28 Công nghệ Kỹ thuật Sau thu hoạch 60 53

29 Quản lý Thủy sản 50 72

Tổng số 2.460 2.498
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Diễn đàn giới thiệu “Chương trình 
đào tạo cử nhân song ngữ 

Việt - Pháp”

Hội thảo hợp tác các viện, trường của Việt Nam 
và các trường đại học Vương quốc Bỉ 

(VLIR - Network - Vietnam)
Hội thảo diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2013 tại Trường ĐHNT với sự 

tài trợ của Mạng lưới các trường đại học phía Bắc của Vương quốc Bỉ. Chương 
trình VLIR - Network - Vietnam hoạt động với mục tiêu xây dựng dự án hỗ trợ 
các trường đại học Việt Nam phát triển các chương trình nghiên cứu sinh và đào 
tạo thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực thủy sản, công nghệ thực phẩm từ năm 2013 
đến năm 2019.  Học viên sẽ được VLIR hỗ trợ trong học tập, nghiên cứu; cán bộ 
được đào tạo các khóa ngắn hạn tại Bỉ để giảng dạy và hướng dẫn học viên...

Trường Đại học Mokpo (Hàn Quốc) 
đến thăm, thảo luận nội dung 

hợp tác với Trường ĐHNT

Cơ quan Phát triển Quốc tế và Quỹ Khoa học tự nhiên 
Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu về đa dạng sinh học, 

bảo vệ môi trường
Dự án nghiên cứu Di truyền học bảo 

tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và 
tăng cường quản lý tài nguyên tại đồng 
bằng sông Cửu Long do TS. Đặng Thúy 
Bình làm chủ nhiệm đã được Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và 
Quỹ Khoa học tự nhiên (NSF) tài trợ.

Dự án nghiên cứu sẽ làm rõ tính 
thích ứng về mặt di truyền của các 
quần thể trong điều kiện môi trường 
thay đổi do phát triển đập, phát triển 
nông nghiệp và biến đổi khí hậu tại 
đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 10/9, Khoa Kinh tế - Trường ĐHNT đã phối 
hợp với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức diễn 
đàn giới thiệu “Chương trình đào tạo cử nhân song ngữ 
Việt - Pháp” các ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị 
Du lịch tại Trường. Diễn đàn đã giới thiệu, tư vấn và giải 
đáp cho sinh viên, phụ huynh, học sinh về việc đăng ký 
ngành học, điều kiện học tập, chương trình giảng dạy, 
chuẩn đầu ra, định hướng học tập sau đại học ở Pháp và 
các trường đối tác, học bổng của AUF.

Chiều 31/8, đoàn công tác Trường ĐH Mokpo 
(Hàn Quốc) đã đến thăm, thảo luận về khả năng hợp 
tác trong dự án phát triển nghề nuôi cá mú nghệ tại 
Việt Nam với Trường ĐHNT.

Hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung 
hợp tác, trong đó: Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường 
ĐHNT sẽ thu thập số liệu, nghiên cứu đặc tính và 
phương pháp bảo quản tinh trùng cá mú nghệ, thử 
nghiệm kích thích sinh sản bằng hormone; Trường 
ĐH Mokpo sẽ tài trợ hóa chất và vật dụng để thực 
hiện các nghiên cứu.
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Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh sản của cá thiều 
tại vùng biển tỉnh Kiên Giang

Hạ thủy thành công tàu cao tốc Uninship 01-13

Đề tài khoa học cấp bộ về 
“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh 
học và sinh sản của cá thiều Arius 
thalassinus Rüppell, 1837 tại vùng 
biển tỉnh Kiên Giang” do thạc sĩ Trần 
Văn Phước thực hiện nhằm thu các 
dẫn liệu khoa học về đặc điểm sinh 
học và sinh sản của cá thiều, từ đó 
làm cơ sở khoa học cho công tác 
nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo, 
góp phần định hướng khai thác hợp 
lý và bảo vệ nguồn cá thiều ngoài 
tự nhiên.

Qua nghiên cứu, bước đầu tác 
giả đã phân tích, xác định được các 
đặc điểm về: hình thái phân loại, 
sinh trưởng, dinh dưỡng và sinh sản 
của cá thiều tại vùng biển thuộc tỉnh 
Kiên Giang.

Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy 
(UNINSHIP) đã nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo thành công mẫu tàu khách cao tốc đảm 
bảo tính thẩm mỹ cũng như đáp ứng những 
yêu cầu đặt ra đối với tàu cánh ngầm. Sau 
4 tháng thi công, ngày 10/5/2013 tàu Unin-
ship 01-13 đã được hạ thủy.

Kết quả chạy thử cho thấy tàu đạt 
yêu cầu kỹ thuật đề ra, tốc độ hành 
trình đáp ứng yêu cầu đối với hoạt 
động hiệu quả của cánh ngầm, các đặc 
trưng rung động (vận tốc, gia tốc, biên 
độ rung) đều nằm trong giới hạn cho 
phép. Đồng thời, Uninship 01-13 có 

các đặc trưng động lực học và điều khiển 
(độ nghiêng dọc, độ cân bằng ngang, gia 
tốc tàu, vận tốc hành trình, tính quay trở...) 
có thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đối 
với tàu cánh ngầm. Tàu đã được chuyển 
giao cho Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển 
Nha Trang đưa vào sử dụng.

Nghiên cứu về công nghệ hàn ma sát của TS. Trần Hưng Trà 
được ghi nhận trên tạp chí quốc tế

Bài báo của tác giả Trần Hưng Trà được lọt vào Top 25 bài báo được 
trích dẫn và tham khảo nhiều nhất trong năm 2012 trên tạp chí International 
Journal of Fatigue - Science Direct. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã làm 
sáng tỏ được bản chất của cơ chế phát triển vết nứt trong mối hàn ma sát. 
Bài báo là kết quả cộng tác nghiên cứu của tác giả và các giáo sư Nhật Bản. 
Hiện nay, TS. Trà đang công tác tại Bộ môn Cơ học, Khoa Xây dựng, và 
đang xúc tiến phát triển ứng dụng công nghệ hàn ma sát tại Trường ĐHNT. 
Công nghệ hàn này hứa hẹn nhiều khả năng phát triển ứng dụng trong lĩnh 
vực cao tốc và hàng không vũ trụ.

Link: http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/international-
journal-of-fatigue/01421123/archive/42/

Cá thiều biển Trứng cá thiều biển

Thức ăn của cá thiều biển Dạ dày cá thiều biển
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Nhân dịp đầu năm học mới 2013 - 
2014, sáng 08/9, hơn 550 sinh viên Trường 
ĐHNT đã làm tổng vệ sinh, thu gom, xử lý 
rác thải trong và ngoài khuôn viên Trường. 
Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn 
trường, bên cạnh việc tạo không gian sống 
và học tập xanh - sạch - đẹp, còn góp phần 
giáo dục đoàn viên, thanh niên ý thức và 
hành động giữ gìn môi trường sư phạm, 
hình thành nếp sống văn hóa học đường.

Đoàn viên, thanh niên Trường 
ĐHNT tham gia làm vệ sinh 

môi trường
Chiến dịch tình nguyện hè 

2013
Chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 của sinh viên Trường ĐHNT được tổ 

chức với 2 hoạt động chính: Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh.

Tình nguyện mùa hè xanh tại xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn 
với sự tham gia của 60 sinh viên: Trong 11 ngày (từ 20/7 - 31/7) tại địa 
phương, sinh viên Nhà trường đã tổ chức các hoạt động: dạy học cho trẻ 
em, tu sửa trường học, triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê”, 
thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh, các gia đình chính sách, gia 
đình có công với cách mạng.

Tình nguyện tiếp sức 
mùa thi: từ ngày 25/6 đến 10/7, 
hơn 60 sinh viên đã đóng chốt 
tại Ga Nha Trang, các bến xe 
và địa điểm thi để tư vấn, hỗ trợ 
thí sinh cùng người thân những 
thông tin về chỗ ăn ở, phương 
tiện đi lại, thủ tục giải quyết các 
sai sót về hồ sơ dự thi...

Để góp phần đem đến niềm vui cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 
Trung thu, ngày 15/9, đội tình nguyện Viện 
Khoa học & Công nghệ Khai thác Thủy 
sản phối hợp với Hội thiện nguyện nhân 
rộng yêu thương tổ chức chương trình 
“Trung thu yêu thương” và tặng gần 1.000 
suất quà cho trẻ em xã Sơn Lâm, huyện 
Khánh Sơn. Ngày 16/9, đội “Tình nguyện 
xanh” của Viện Công nghệ Sinh học & 
Môi trường tổ chức chương trình “Vui ánh 
trăng rằm” cho các em thiếu nhi tại Trung 
tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Sao Mai.

Ấm áp nghĩa tình ngày 
Tết Trung thu
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Tân sinh viên khóa 55 nhập trường
Ngày 04/9/2013, Trường ĐHNT đón nhận tân sinh viên khóa 55. Từ rất sớm, các 

tân sinh viên với gương mặt háo hức đã cùng gia đình có mặt tại Hội trường số 1 để 
chờ làm thủ tục nhập học. Đây là khoảng thời gian đáng nhớ và ý nghĩa đối với tất cả 
các bạn tân sinh viên khi mới bước chân vào trường đại học.

Đợt nhập học đầu tiên diễn ra từ ngày 04 đến ngày 06/9 dành cho các sinh viên 
đã trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy, cao đẳng chính quy và trung cấp 
chuyên nghiệp. Đợt nhập học thứ 2 diễn ra vào ngày 20/9 dành cho các sinh viên 
trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ đại học chính quy. 

Sinh viên Trường ĐHNT đạp xe xuyên Việt vì biển đảo quê hương
Với mong muốn góp sức tuyên truyền chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc, tầm quan trọng của 
việc bảo vệ môi trường biển, Huỳnh Thị Quế Trang 
(ảnh dưới), sinh viên năm thứ nhất Trường ĐHNT  
đã tham gia Hành trình Xanh đạp xe xuyên Việt “Vì 
biển, đảo quê hương”.

Quế Trang tâm sự, mặc dù hành trình diễn ra trong một tháng, 
đi qua 18 tỉnh, thành phố ven biển từ thành phố Vũng Tàu đến thủ 
đô Hà Nội với tổng quãng đường 1.850 km và nhiều gian nan vất 
vả, nhưng chính tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương đã tiếp 
thêm sức mạnh, là nguồn động lực nâng nhẹ vòng xe để bạn tham 
gia hành trình hiệu quả và an toàn.
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Khoa Công nghệ Thực phẩm gặp gỡ 
doanh nghiệp

Ngày 14 và 15/9/2013, Trường 
ĐHNT đã tổ chức kỳ thi tuyển 
sinh Sau đại học đợt 2 năm 2013. 
579 thí sinh dự thi vào 10 chuyên 
ngành đào tạo trình độ thạc sỹ của 
Trường. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, 
nghiêm túc, không có trường hợp 
vi phạm quy chế thi của thí sinh và 
cán bộ coi thi. Theo đánh giá của 
thí sinh, đề thi các môn phù hợp với 
đối tượng và có tính phân loại cao 
bởi đòi hỏi người thi phải tư duy, 
sáng tạo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đến 
thăm và làm việc với Trường ĐHNT

Sáng 13/9, đoàn công tác Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đến 
thăm và làm việc với Trường. Hai 
bên đã thảo luận thống nhất xúc 
tiến đề án thành lập Trường Đại học 
Kiên Giang với tiền đề là cơ sở vật 
chất, nguồn nhân lực của Phân hiệu 
Kiên Giang, Trường ĐHNT và trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào 
giữa tháng 10/2013, đồng thời lập 
kế hoạch tìm kiếm, đào tạo, phát 
triển đội ngũ nhân lực cơ hữu tại địa 
phương đến năm 2015. 

Nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 
27/7, Trường ĐHNT đã tổ chức một 
số hoạt động tri ân các anh hùng liệt 
sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc như:

Ngày 24/7, Đoàn Thanh niên cùng 
đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh 
Nha Trang đã đến thăm, tặng quà cho 
các gia đình có công với cách mạng 

Hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/07

Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học 
đợt 2 năm 2013

Tặng quà cho các cháu 
học sinh nghèo vượt khó 

Phường Vĩnh Phước

Tháng 7/2013, Khoa Công nghệ Thực 
phẩm đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu 
giữa các doanh nghiệp trong và ngoài địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa với sinh viên năm 
cuối. Tại buổi giao lưu, các doanh nghiệp 
đã chia sẻ những thông tin bổ ích về ngành 
nghề, trao tặng các suất học bổng khuyến 
học, đồng thời phỏng vấn trực tiếp và quyết 
định tuyển dụng 60 kỹ sư, cử nhân tương 
lai. Đây là việc làm thường xuyên của Khoa 
trong hợp tác với doanh nghiệp để tạo 
nguồn học bổng, hướng nghiệp và hỗ trợ 
tìm việc làm cho sinh viên.

xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn.

Tối 26/7, hơn 100 sinh viên đã 
tham gia “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa 
trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Sáng 27/7, lãnh đạo Trường và 
các đơn vị chức năng đã đặt vòng 
hoa, dâng hương tưởng niệm các 
anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt 
sĩ Hòn Dung.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 
2014, chiều 06/9, Ban Nữ công Công đoàn 
Trường đã tới thăm hỏi và trao tặng gần 
50 bộ sách từ lớp 1 đến lớp 5, 200 quyển 
vở cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn ở lớp học tình thương của 
Phường Vĩnh Phước. Đây là hoạt động 
thường xuyên và mang ý nghĩa nhân văn, 
thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời 
của Nhà trường đối với các cháu học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết phấn 
đấu vươn lên trong học tập.
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Bức thư của Học giả Fulbright gởi thầy 
và trò Trường ĐHNT

Trần Thanh Hoàng - tân thủ khoa Trường ĐHNT, tấm gương 
vượt khó vươn lên trong học tập 

Trần Thanh Hoàng sinh ra trong một gia đình 
nghèo ở thôn Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn 
Ninh. Ba lần thi đại học, hai lần đỗ các trường 
danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng 
phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình. 
Hoàng tâm sự: “Phải nghỉ học giữa chừng, trong 
lòng tôi cảm thấy rất hụt hẫng nhưng không vì 
thế mà chán nản. Sau khi nghỉ học, ban ngày tôi 
đi làm công nhân, tối về tiếp tục tự ôn thi để nuôi 
ước mơ”. Với quyết tâm theo học, đợt thi đại học 
năm 2013, Hoàng đạt được 27 điểm, trở thành 
tân thủ khoa ngành Công nghệ Sinh học, Trường 
ĐHNT, niềm tự hào của gia đình và cả thôn. 

Sau 1 tuần học tập, ấn tượng tốt đẹp nhất 
trong Hoàng về Trường ĐHNT là chất lượng 
đào tạo, cơ sở vật chất và những tiện ích cho 
người học. Tâm sự về kế hoạch thời gian tới, 
Hoàng cho biết sẽ quyết tâm vượt qua khó 
khăn và tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, 
thành công sẽ đến.

Thầy và trò Trường ĐHNT thân mến,

Sau hơn 30 giờ di chuyển từ Trường Đại học bang Mississippi ở 
miền nam Hoa Kỳ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến Nha 
Trang. Mọi mệt mỏi dường như sớm tan biến khi chào đón chúng tôi là 
một thành phố biển xinh đẹp cùng với vị chủ nhà hiếu khách từ Phòng 
Hợp tác Đối ngoại, Trường ĐHNT – Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân. 

Vài tháng trước, khi tôi quyết định gởi hồ sơ tới tổ chức Fulbright 
uy tín của Chính phủ Hoa Kỳ, hiệu trưởng Vũ Văn Xứng đã vui vẻ 
đồng ý và sẵn sàng chào đón tôi như một thành viên của gia đình 
Trường ĐHNT. Trong thời gian xét duyệt hồ sơ, tôi đã liên lạc thường 
xuyên qua e-mail với Khoa Kinh tế, Khoa Ngoại ngữ và Phòng Hợp 
tác đối ngoại. Cuối cùng, cả hai phía đã đi tới thống nhất khi nhận ra 
rằng chuyên môn về khoa học địa lý và quản lý giáo dục của tôi rất 
phù hợp để tới làm việc tại Trường ĐHNT. 

Cụ thể, tôi sẽ hợp tác với Trường ĐHNT về các vấn đề như ảnh 
hưởng của vị trí địa lý lên con người, tiềm năng hợp tác quốc tế trong 
giáo dục đại học, cải cách giáo dục đại học, lãnh đạo toàn cầu... 
Ngoài ra, tôi cũng mang theo một số bộ phim về nước Mỹ mà tôi hy 
vọng có thể chia sẻ tới cán bộ cũng như sinh viên của Trường ĐHNT.

Trong thời gian công tác tại Trường ĐHNT, tôi được bố trí một bàn 
làm việc tại Phòng hợp tác Đối ngoại thuộc dãy Nhà Hiệu bộ. Tôi rất 
mong muốn được đón tiếp tất cả các bạn. 

Thân ái,

Tiến sĩ Stephen Cottrell, Viện nghiên cứu quốc tế, Đại học bang 
Mississippi.

Nhà văn người Anh, George Orwell, đã có 
lần nói: “Nếu chiến tranh không giết chết bạn, nó 
chắc chắn khiến bạn phải suy nghĩ.” Do đó, sau 
khi rời Việt Nam năm 1967, tôi quay lại trường đại 
học để tiếp tục con đường trở thành nhà nghiên 
cứu địa lý văn hóa và giáo dục quốc tế. Chương 
trình trao đổi GS đến Việt Nam của tổ chức Ful-
bright năm nay gợi lại những ký ức xa xưa đã từ 
lâu được chôn sâu trong tâm hồn tôi. Nó mang lại 
cho tôi cảm giác phấn khích như một đứa trẻ chờ 
đợi dịp Giáng sinh. Tới ngày hôm nay, khi đã có 
mặt ở Nha Trang, tôi vẫn tưởng  như mình đang 
ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc tại Vinpearl 
mà mình đã rất may mắn khi mua được vé.
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Viện Nuôi trồng Thủy sản
Nhằm nâng cao hiệu quả sự kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu, từ ngày 1/9/2013, Viện 

Nuôi trồng Thủy sản đã bắt đầu đi vào hoạt động với cơ chế mới dựa trên sự sáp nhập của 
Khoa Nuôi trồng Thủy sản với Viện Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh. Hiện nay, Viện có 53 cán 
bộ viên chức (trong đó có 1 Phó Giáo sư, 9 Tiến sĩ, 33 Thạc sỹ) và được cơ cấu thành 3 bộ 
môn: Nuôi Thủy sản Nước ngọt, Nuôi Thủy sản Nước lợ và Nuôi Thủy sản Nước mặn. Viện 
Nuôi trồng Thủy sản đang quản lý 3 cơ sở hiện đại phục vụ nuôi trồng thủy sản: Trại thực 
nghiệm Nuôi cá nước ngọt Ninh Phụng, Trại Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh và Trạm Nuôi biển 
Vũng Ngán. Trải qua hơn 50 năm lịch sử, Viện đã đào tạo hàng nghìn Kỹ sư, 125 Thạc sĩ và 25 
Tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo tại Viện đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh 
tế thủy sản của Việt Nam. Ngày 7/9, Đoàn Trường ĐHNT phối hợp 

với Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh 
Khánh Hòa tổ chức ngày hội hiến máu tình 
nguyện. Gần 300 sinh viên, CBVC, trong đó 
có đồng chí Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng (ảnh dưới) tham gia hiến 
tặng và thu được 132 đơn vị máu đảm bảo 
các tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Trước 
đó, đầu tháng 6/2013, hơn 1.200 sinh viên, 
CBVC đã hiến tặng 801 đơn vị máu.

933 đơn vị máu tình nguyện 
thu được từ Trường ĐHNT

Phoøng Hôïp taùc Ñoái ngoaïi

Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Trường ĐHNT (02/10/2013)

Đoàn cán bộ Trường ĐHNT đi dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành 
lập Trường ĐH Udon Thani Rajabhat - Thái Lan (11/2013)
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2013)

Một vài sản phẩm tiêu biểu của Viện Nuôi trồng thủy sản

Cá chim vây vàng Tôm hùm Tảo Spirulina ở độ mặn 30‰

Tập thể Cán bộ Viện Nuôi trồng 
thủy sản

Tập thể lớp 53NT03

Viện đã và đang thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao như: hoàn 
thiện quy trình sản xuất tôm sú giống; sản xuất nhân tạo giống cá chẽm và cá chẽm mõm nhọn, 
cá chim vây vàng, cá hồng bạc, cá rô đồng; sản xuất giống động vật thân mềm: điệp seo, sò 
huyết, vẹm vỏ xanh, sò mồng; nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm; nghiên 
cứu bệnh trên cá biển nuôi và quản lý môi trường... Đồng thời, Viện đang triển khai hiệu quả 
các dự án hợp tác quốc tế lớn như: NUFU, NORAD and ACIAR.

Sự kiện 
sắp tới 

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2013)


