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HỌC TẬP
trực tuyến



Đào tạo nhân 
lực trình độ cao; 
nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao 
công nghệ và cung 

cấp dịch vụ chuyên 
môn đa lĩnh vực, trong 

đó lĩnh vực thủy sản là 
thế mạnh, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy 
tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, hàng đầu Đông Nam Á về lĩnh vực 
khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.



NỔI BẬT 3

T rước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Nhà 
trường chính thức thực hiện hoạt động dạy học trực 

tuyến từ xa, bắt đầu từ ngày 30/3/2020. Dạy và học trực 
tuyến qua địa chỉ  http://elearning.ntu.edu.vn là yêu cầu 
bắt buộc đối với tất cả giảng viên và sinh viên toàn 
Trường. Tất cả các học phần được triển khai đào tạo 
E-learning, trừ các học phần đặc thù như học 
phần thực hành, thí nghiệm, thực tập, giáo 
dục thể chất. Mọi hoạt động giảng 
dạy và học tập E-learning đều 
được thực hiện và lưu trữ 
trên hệ thống NTU 
E-learning. Theo 
đó, Nhà trường 
cũng xây dựng các 
phương pháp đánh 
giá, giám sát, nhằm 
đảm bảo việc đào tạo trực 
tuyến được thực hiện một cách 
thuận lợi và hiệu quả nhất.

S inh viên có thể theo dõi và cập nhật thông 
tin về kế hoạch học tập E-learning trên trang 
chủ hoặc trên các trang Fanpage của Nhà 

trường. Đồng thời, sinh viên còn có thể 
liên hệ với cố vấn học tập và 

giảng viên qua email, điện 
thoại, mạng xã hội… 

để thực hiện tốt 
hoạt động học tập 
E-learning. 

T rước đó, Nhà 
trường đã khuyến 

khích và hướng dẫn giảng viên thực 
hiện việc truyền tải nội dung bài giảng, 

hướng dẫn học tập đến sinh viên bằng hệ 
thống E-learning (https://elearning.ntu.edu.vn/); hỗ 

trợ các giảng viên có nhu cầu sử dụng máy chiếu, TV, bảng 
phấn và máy quay để thực hiện quay bài giảng, tổ chức 
tập huấn việc sử dụng E-learning cho các giảng viên. 

TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 
TRONG TRƯỜNG HỌC

T rước tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới vẫn đang diễn 
biến phức tạp, Nhà trường đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch đào 

tạo của năm học, sử dụng hệ thống đào tạo trực truyến và hệ thống 
e-Learning của Trường để sinh viên có thể học tập từ xa, hạn chế đến mức 
tối thiểu việc đi lại, tập trung.

B ên cạnh đó, Nhà trường đang áp dụng nhiều biện pháp để phòng 
chống dịch bệnh lây lan trong trường học như đo thân nhiệt trước khi vào Trường, thực hiện khảo sát dịch tễ, đeo khẩu 

trang bắt buộc, khuyến cáo rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh nơi 
sinh hoạt, học tập. Trước đó, Nhà trường đã thực hiện công tác vệ 
sinh môi trường, khử khuẩn trong toàn Trường, các giảng đường 
và ký túc xá, lau rửa, tiêu độc, khử trùng theo đúng hướng dẫn 
của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. 

N hà trường cũng chú trọng các hoạt động tuyên truyền đến 
cán bộ, giảng viên, sinh viên các thông tin liên quan và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, bố 
trí lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào của sinh viên 
và khách đến liên hệ công tác trong khuôn viên Trường và các ký 
túc xá, nhằm đảm bảo môi trường giảng dạy và học tập an toàn.

 
trong thời gian không học tập trung do dịch bệnh



T àu thử nghiệm 
của nhóm nghiên 

cứu được đối chứng 
với một tàu khác có 
cách khai thác, bảo 
quản sản phẩm truyền 
thống. Trong 3 chuyến 
biển (mỗi chuyến 15 
ngày khai thác), tổng 
sản lượng cá ngừ đại 
dương tàu thử nghiệm 
đánh bắt được cao hơn 

1.13 lần so với tàu 
đối chứng; số 
lượng cá bị mất 
do đứt dây câu 
trong quá trình 
thu dây chỉ bằng 
1/3 so với tàu đối 
chứng, số lượng 

cá có chất lượng thịt 
đạt mức tốt (theo đánh 
giá cảm quan) cũng 
gấp 4.2 lần. Tổng chi 
phí đầu tư trang thiết bị 
khai thác và bảo quản 
ban đầu theo quy trình 
khoảng 200 - 300 triệu 
đồng/tàu.

 H ội đồng 
Khoa học 

và Công nghệ tỉnh 
Khánh Hòa đánh giá 
kết quả nghiên cứu 
của đề tài sẽ giúp các 
cơ quan quản lý đề 
ra những chính sách 
phát triển nghề cá của 
tỉnh một cách hợp lý. 
Đồng thời là cơ sở cho 
việc ứng dụng công 
nghệ khai thác và bảo 
quản sản phẩm hiệu 
quả vào nghề cá của 
địa phương, giúp tăng 
năng suất khai thác, cải 
thiện chất lượng, giá trị 
sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả đánh bắt của 
ngư dân.

B ệnh mù mắt do vi khuẩn 
Streptococcus iniae (vi khuẩn hình 

cầu có dạng chuỗi) gây chết trên cá 
bớp thương phẩm và nhiều đối tượng 
khác tại địa phương. Việc dùng kháng 
sinh điều trị ngày càng kém hiệu quả 
do xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn 
kháng lại kháng sinh. Trên cơ sở đó, 
nhóm nghiên cứu do TS Trần Vĩ Hích, 
TT Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh 
thủy sản làm chủ nhiệm đã đánh giá 
hiệu quả bảo hộ của vắc xin bất hoạt 
trong việc phòng bệnh mù mắt do liên 
cầu khuẩn gây ra ở cá bớp nuôi. 

T ừ 40 con cá bớp chưa nhiễm bệnh, 
trong đó, 20 con được tiêm vắc xin, 

20 con đối chứng được tiêm dung dịch 

nước muối sinh lý. Kết quả nghiên cứu 
của đề tài cho thấy, vắc xin thử nghiệm 
hoàn toàn an toàn với cá bớp, không có 
bất kỳ dấu hiệu bất thường nào được tìm 
thấy ở đàn cá tiêm vắc xin. Tỷ lệ sống của 
cá sau khi tiêm vắc xin 30 ngày đạt 100% 
và tốc độ tăng trưởng của cá cũng tương 
đương cá đối chứng. Ngoài ra, 100% 
huyết thanh của cá tiêm vắc xin đều có 

kháng thể đặc hiệu kháng lại vi 
khuẩn Streptococcus iniae, trong 
khi ở nhóm đối chứng 90% mẫu 
huyết thanh không có kháng thể 
kháng vi khuẩn Streptococcus iniae.

V ắc xin bất hoạt có tác dụng 
bảo vệ cá bớp kháng lại 

bệnh mù mắt do Streptococcus 
iniae gây ra với hệ số bảo vệ đạt 
85.19%. Thực tế, hiện nay, hầu 
hết vắc xin sử dụng trong nuôi 
trồng thủy sản chủ yếu nhập từ 
nước ngoài về. Đề tài là cơ sở 
cho các nghiên cứu tiếp theo 
nhằm hoàn thiện quy trình sản 
xuất vắc xin phòng bệnh mù 

mắt do liên cầu khuẩn gây ra ở cá bớp. 
Trước mắt, kết quả nghiên cứu của 
đề tài sẽ được Trung tâm Nghiên cứu 
Giống và Dịch bệnh thủy sản sử dụng 
để sản xuất những đàn giống kháng 
bệnh cung cấp cho người nuôi tại địa 
phương.

Trước thực trạng chất lượng cá ngừ giảm 
do đánh bắt theo kiểu truyền thống, thiếu 
quy trình công nghệ khi khai thác, sơ chế, 
bảo quản, nhóm nghiên cứu của Trường 
ĐH Nha Trang đã thực hiện đề tài nghiên 
cứu “Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương 
(câu và bảo quản cá)”, xây dựng được quy 
trình, thiết bị khai thác, xử lý và bảo quản 
sản phẩm phù hợp hơn với tàu câu cá ngừ 
đại dương tại Khánh Hòa. 

Ứng dụng 
công nghệ vào 

khai thác cá 
ngừ đại dương

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ4
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CÁC HỢP TÁC MỚI
T rong quý 1 năm 2020, Trường ĐH 

Nha Trang đã ký kết nhiều thỏa 
thuận hợp tác với các đối tác là các tổ 

chức, doanh nghiệp: Hội kiểm toán viên 
hành nghề Việt Nam (26/12/2019), 5 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực du lịch (Đoàn An điều dưỡng 20 
Nha Trang; Công ty TNHH Lan Anh 
- Khách sạn DQua; Công ty TNHH 
Queen Ann; Khách sạn Mường 
Thanh Luxury Nha Trang; Công 
ty TNHH Sealife Group (9/1/2020), 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 
Vạn Phát Đạt (10/3/2020), và thảo 

luận hợp tác với Trường ĐH Kodolanyi 
Janos (Hungary) (29/2/2020), Trường 

Cao đẳng Nghề Ninh Thuận (5/3/2020).

T rao đổi hợp tác với Trường ĐH Kodolanyi Janos 
(Hungary), lãnh đạo Nhà trường thống nhất hướng hợp 

tác tập trung vào các ngành kinh tế, du lịch, IT; xem xét, xây 
dựng các khóa đào tạo liên kết để cấp bằng đôi hoặc cùng 
cấp bằng cho sinh viên khi tốt nghiệp và những chương trình 
đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa hai nước.

V ề phía Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Nhà trường 
thống nhất tạo điều kiện để sinh viên cao đẳng tiếp tục 

theo học các ngành đào tạo trình độ Đại học, sau Đại học 
hoặc học lấy văn bằng 2 các ngành ngoại ngữ tại Trường, 
chú trọng hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo ngành du 
lịch, đặc biệt để sinh viên ngành Điện – Điện tử thực hiện các 
chuyên đề tại Trường CĐ nghề Ninh Thuận nơi hiện đang 
được trang bị với nhiều thiết bị hiện đại, có tính ứng dụng cao 
được tài trợ bởi đối tác từ CHLB Đức.



ĐÀO TẠO6
M ới đây, Trường ĐH Nha 

Trang đã thực hiện 
cuộc khảo sát tình hình việc 
làm của 1761 sinh viên trong 
vòng 12 tháng (từ 8/2018 – 
8/2019) thông qua nhiều hình 
thức như phiếu hỏi, qua email 
và qua điện thoại liên lạc trực 
tiếp. Số liệu trung bình cho 
thấy hơn 85% số sinh viên 
được khảo sát đã có việc làm 
sau khi tốt nghiệp

Đ áng chú ý, nhiều nhóm 
ngành có tỷ lệ sinh viên 

có việc làm trên 90% là Nuôi 
trồng thủy sản (100%), Kỹ 
thuật tàu thủy (trên 96%), 
Khai thác thủy sản (trên 
95%), Công nghệ Kỹ thuật 
cơ điện tử (trên 94%), Công 
nghệ chế biến thủy sản (trên 
93%), Tài chính ngân hàng 

(trên 93%), Kế toán (92%). 

H ầu hết các ngành học 
thuộc nhóm ngành 

lĩnh vực thủy sản đều có tỷ lệ 
sinh viên có việc làm sau tốt 
nghiệp rất cao. Điều này phản 
ánh nhu cầu nguồn về lao 
động chất lượng cao trong 
lĩnh vực này vẫn còn nhiều 
tiềm năng, đồng thời cũng 
phản ánh kết quả tích cực 
từ sự đổi mới trong công tác 
đào tạo, đẩy mạnh kết nối, 
hợp tác với doanh nghiệp, tạo 
điều kiện cho sinh viên tiếp 
cận sớm với thực tiễn nghề 
nghiệp ngay từ năm học thứ 
nhất và trong suốt quá trình 
học, hỗ trợ sinh viên nâng cao 
kỹ năng mềm, khuyến khích 
sinh viên tham gia các phong 
trào khởi nghiệp. 

H ơn 100 cán bộ, giảng viên Nhà trường đã tham 
gia lớp tập huấn “Thiết kế và sử dụng Rubric trong 

đánh giá” vào ngày 13/01/2020.

T ập huấn được xây dựng trên lý thuyết và thực hành theo 
nhóm, bổ sung cho các giảng viên, cán bộ kiến thức để 

xác định phương pháp đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra; 
thiết kế Rubric để đánh giá theo chuẩn đầu ra và thiết kế bài 
thi phù hợp tương ứng với Rubric và chuẩn đầu ra đã có, 
xác định được cách xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra theo 
hướng tiên tiến, chất lượng cao. 

TẬP HUẤN: “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG RUBRIC TRONG ĐÁNH GIÁ” 
CHO GIẢNG VIÊN

Rubric là một công cụ đánh giá chỉ rõ các tiêu chí đạt được 
trên tất cả các nhiệm vụ của sinh viên, từ nhiệm vụ bằng văn 
bản đến nhiệm vụ bằng miệng và nhiệm vụ trực quan. Công 
cụ này được sử dụng để chấm điểm đối với đánh giá quá 
trình học và đánh giá cuối kỳ. Có hai loại đánh giá theo tiêu 
chí: tổng thể và chi tiết. Trong đó, đánh giá tổng thể là phân 
nhóm các tiêu chí đánh giá khác nhau theo chủ đề hoặc cấp 
độ đạt được, còn đánh giá chi tiết là phân biệt các tiêu chí 
đánh giá khác nhau và giải quyết chúng một cách toàn diện.

T heo kế hoạch năm học, tăng cường sự đóng góp 
của các cơ quan, tổ chức ngoài Nhà trường nhằm 

hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học 
theo hướng phù hợp với thực tế, Trường ĐH Nha Trang 
đã tổ chức các buổi lấy ý kiến đóng góp. Các đại biểu 
được lấy ý kiến được đa dạng từ các tập đoàn - công 
ty - doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan 
nghiên cứu, giảng viên, cựu sinh viên. Hiện nay đã có 28 
chương trình được tiến hành lấy ý kiến.

M ột số góp ý nổi bật được ghi nhận như: giảm tối 
thiểu các học phần giáo dục đại cương; tăng thời 

gian thực hành, thực tập; tăng cường các hoạt động thực 
tế, thực tập tại các doanh nghiệp; cập nhật và bám sát các 
biến động tình hình kinh tế xã hội trong nước, tăng cường 
đào tạo kỹ năng tin học (phần mềm chuyên môn và văn 
phòng) và ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết 
công việc cho sinh viên. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng 
nhấn mạnh ngoài kiến thức và kỹ năng, sinh viên cần trau 
dồi thể lực, thái độ sống, văn hóa ứng xử, tác phong, tính 
chủ động và sự đam mê đối với công việc.

LẤY Ý KIẾN CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TỶ LỆ SINH VIÊN 
CÓ VIỆC LÀM SAU 

TỐT NGHIỆP Ở 
MỨC CAO



M ới đây, các nhà khoa học của 
Trường ĐH Nha Trang đã chế tạo 

thành công thiết bị phun nước rửa tay 
khô tự động, lắp đặt trong khuôn viên 
Trường nhằm hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch bệnh chung của Nhà trường. 
Chiếc máy này không những giúp việc 
rửa tay được thuận tiện mà còn đảm 
bảo vệ sinh, giúp hạn chế việc tiếp xúc 
trực tiếp vào vòi rửa tay, hạn chế nguy cơ 
lây nhiễm chéo. Ngoài ra, chiếc máy còn 
được thiết kế nhỏ gọn, sử dụng sử dụng 
nguồn pin có thể sạc được nên tính linh 
động cao, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí.

T rước đó, nhóm Seeds of Hope gồm 
các nhà khoa học trẻ của Trường 

ĐH Nha Trang và các trường phổ thông 
ở Nha Trang đã pha chế thành công 

nước rửa tay khô theo công thức hướng 
dẫn của tổ chức WHO nhằm đáp ứng 
nhu cầu sát khuẩn phòng dịch cho 
cộng đồng đặc biệt là học sinh. Đặc 
biệt, nhóm đã hướng dẫn cách thức 
thực hiện cho gần 200 giáo viên sinh 
hóa các trường trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa. Giá thành sản xuất dung dịch này 
so với mua các sản phẩm cùng hoại trên 
thị trường rất kinh tế, tạo sự chủ động 
trong công tác phòng dịch với học sinh 
trong nhà trường. Hiện nhóm Seeds of 
Hope và các thầy cô giáo đã sản xuất 
được 300 chai nước rửa tay khô để tặng 
cho các giáo viên, phụ huynh học sinh 
sử dụng. Đây không chỉ là những đóng 
góp có giá trị kinh tế mà còn mang ý 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh dịch bệnh 
đang diễn biến phức tạp hiện nay.

 MÙA DỊCH

H oạt động phục vụ cộng 
đồng đã được Trường ĐH 

Nha Trang xây dựng thành chính 
sách gắn kết và phục vụ cộng đồng 
(GK&PVCĐ) nhằm xác định các mục 
tiêu, nguyên tắc và giải pháp thực 
hiện ngày càng hiệu quả hơn nữa 
nhiệm vụ này trong phạm vi khả 
năng và nguồn lực của Nhà trường.

C ác giải pháp được đưa ra như 
tăng cường sự trao đổi, chia sẻ tri 

thức, cho phép cộng đồng tiếp cận hệ 
thống cơ sở vật chất của Nhà trường, 
tăng cường các hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học gắn kết với cộng 
đồng và không ngừng tự hoàn thiện 
để Nhà trường trở thành một tập thể 
tiêu biểu trong cộng đồng. Bên cạnh 

đó, Nhà trường sẽ áp dụng chính sách 
khen thưởng, ghi nhận thành tích cho 
các tập thể, cán bộ viên chức và người 
học tham gia các hoạt động tương 
xứng với mức độ đóng góp.

T rong thời gian qua, các hoạt động 
xã hội, từ thiện, hoạt động quyên 

góp ủng hộ các chương trình xóa đói, 
giảm nghèo, hỗ trợ nạn nhân thiên tai, 
hỏa hoạn, đồng bào vùng sâu vùng 
xa luôn được cán bộ, viên chức tham 

gia thực hiện. Các phong trào văn hóa, 
nghệ thuật, thể thao cũng được Nhà 
trường quan tâm, phối hợp tổ chức, 
cán bộ, viên chức hưởng ứng tích cực. 
Bên cạnh đó, các hoạt động phối hợp 
tổ chức Ngày hội việc làm, tham gia 
công tác tư vấn hướng nghiệp, chuyển 
giao công nghệ từ các đề tài nghiên 
cứu khoa học… cũng được đánh giá là 
những điểm sáng trong các công tác 
xã hội mà Trường ĐH Nha Trang đã 
thực hiện.
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T hông qua các ví dụ cụ thể và sinh động, các thầy cô 
đã chia sẻ cho các em học sinh những kỹ năng cần 

có để tự xác định, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai 
của mình, hiểu rõ tầm quan trọng của việc định hướng 
đúng nghề nghiệp. Theo đó, để lựa chọn nghề nghiệp 
phù hợp, mỗi học sinh cần có được nhận thức đúng về 
điểm mạnh và điểm yếu bản thân, nhận thức rõ nhu cầu 
xã hội về nhân lực chuyên nghiệp, nghiên cứu kỹ về thế 
mạnh đào tạo của các cơ sở đào tạo đại học để lựa chọn 
trường thật hợp lý. Bên cạnh đó, cần có kỹ năng kiểm soát 
bản thân, rèn luyện kỷ luật bản thân, có định hướng rõ 
ràng và có tính độc lập thì có nhiều cơ hội để thành công 

trong sự nghiệp và cuộc sống.

T rường ĐH Nha Trang là một trong những đơn vị thực 
hiện tích cực các hoạt động đồng hành, hỗ trợ công 

tác hướng nghiệp cho các trường THPT tại địa phương 
và các tỉnh lân cận. Với các hoạt động như: hỗ trợ phần 
mềm trắc nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ tham quan và tìm 
hiểu về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
Trường Đại học Nha Trang, cử giảng viên hỗ trợ tư vấn 
hướng nghiệp tại trường THPT, hỗ trợ ý tưởng, hướng 
dẫn dự án cuộc thi KHKT, ứng dụng CNTT cơ bản…

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO GẦN 600 HỌC SINH THPT Ở TX. NINH HÒA

S au hơn 3 năm đưa vào ứng dụng 
thực tế, đề tài “Chuyển giao công 

nghệ sản xuất giống nhân tạo cá 
hồng Mỹ tại Khánh Hòa” của TS Ngô 
Văn Mạnh, Trường ĐH Nha Trang đã 
gặt hái được kết quả khả quan. Hiện 
nay, đa số các cơ sở sản xuất giống 
đã thực hiện thành công quy trình 
kỹ thuật sản xuất giống cá hồng Mỹ, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đề 
tài góp phần đa dạng hóa đối tượng 
nuôi, tạo thêm việc làm và thu nhập 
cho các hộ sản xuất giống hải sản 
trong tỉnh.

S au 4 năm thực hiện, các đơn vị 
ứng dụng chuyển giao công nghệ 

từ đề tài đã hoàn toàn làm chủ được 
quy trình kỹ thuật sản xuất từ khâu ấp 

nở trứng đến khâu 
thu hoạch, đóng 
bao và vận chuyển 
cá giống. Đàn cá 
giống nhân tạo 
sử dụng tốt các 
loại thức ăn công 
nghiệp đang có 
trên thị trường, giảm thiểu tác động 
tiêu cực đến môi trường so với việc 
sử dụng thức ăn là cá tạp. Trung bình 
mỗi năm, đơn vị sản xuất từ 1 triệu 
đến 1,5 triệu con giống cá hồng Mỹ 
với các thị trường tiêu thụ chủ yếu 
từ các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế 
vào đến các tỉnh miền Tây.

N goài ra, trong quá trình triển 
khai, đề tài cũng đã tổ chức 

các hội thảo, lớp tập huấn phổ biến 
rộng rãi quy trình sản xuất giống và 
nuôi thương phẩm cá hồng Mỹ cho 
người dân. Vì vậy, hoạt động sản xuất 
giống cá hồng Mỹ còn phát triển 
rộng rãi tại các địa phương như: Ninh 
Hòa, Nha Trang, Cam Ranh và các 
tỉnh: Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… 
Hiện nay, có khoảng 20 trại sản xuất 
giống cá hồng Mỹ tại khu vực Nam 
Trung bộ và Nam bộ.

Ngày 06/01/2020, đoàn giảng viên, cán bộ Trường ĐH Nha Trang đã tham gia hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho gần 600 học 
sinh lớp 12 của Trường THPT Trần Cao Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
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Journal of Applied 
Ichthyology. 

Hung Q. Pham, Ut V. 
Phan, An V. Nguyen, 
A. Arukwe, Hoang M. 
Le

2020
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