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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.

Đoàn kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm

Chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo 
và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, 

gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng

Gía trị cốt lõi

Triết lý giáo dục

Tầm nhìn

Sứ mạng



Cuộc thi Môi trường xanh 2021 diễn ra từ tháng 1 đến tháng 7 
năm 2021, thu hút sự tham gia của 160 đội đến từ các trường 
THPT các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên.

Cuộc thi Môi trường xanh 2021 có chủ đề “Bảo vệ môi trường biển”, 
được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
kiến thức của học sinh về các lĩnh vực môi trường và dần thay đổi 
các hành động để bảo vệ môi trường. Cuộc thi diễn ra với 3 vòng 
gồm Kiến thức – Tuyên truyền – Hành động. Ở vòng Hành động, 
các đội thi sẽ thực hiện ý tưởng bảo vệ môi trường biển thông qua 
một dự án cụ thể với sự hỗ trợ về kinh phí và cố vấn chuyên môn 
từ Ban tổ chức.

Ngoài tổng giải thưởng trị giá 11 triệu đồng, các đội tham gia vòng 
Chung kết sẽ được tham quan các phòng Thí nghiệm của Trường 
ĐH Nha Trang, các đơn vị hoạt động liên quan đến môi trường 
trên địa bàn TP. Nha Trang... Thí sinh của đội đạt giải cao nhất cuộc 
thi lần này còn có được các phần thưởng khác nếu trúng tuyển 
đợt tuyển sinh năm 2021 của Trường ĐH Nha Trang như miễn 
phí ký túc xá trong năm học đầu tiên, cấp học bổng khuyến học trị 
giá 1.000.000 đồng/sinh viên trong học kỳ đầu tiên, được ưu tiên 
trong chính sách tuyển sinh vào ngành Kỹ thuật môi trường và 
Công nghệ sinh học của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường – 
Trường ĐH Nha Trang...

Nhà trường sẽ xét tuyển thẳng đối với thí sinh có 1 trong các tiêu 
chuẩn: đạt giải nhất, nhì hoặc ba của cuộc thi; tốt nghiệp THPT từ 
loại giỏi trở lên, có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi; ưu tiên cộng 
điểm cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN V2WORK 
VÀ HỌP THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI VEES-NET

H ội nghị được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và 
trực tuyến, với sự tham gia của đại diện Bộ GD&ĐT, 8 

trường ĐH thành viên ở Việt Nam và các thành viên ở châu Âu, 
cùng với đại diện một số doanh nghiệp từ nhiều địa phương. 

T rong 3 năm triển khai Dự án (từ tháng 3/2018), hơn 100 
cán bộ đã được tham gia vào các chương trình đào tạo do 

phía đối tác Châu Âu giảng dạy, 1.099 cán bộ, giảng viên được 
hưởng lợi gián tiếp từ chương trình. Bên cạnh đó là hàng chục 
các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế về lĩnh vực việc làm 
và khởi nghiệp Việt Nam. Tác động từ Dự án này đã giúp Trung 
tâm hỗ trợ sinh viên của các trường được đầu tư, nâng cấp về 
năng lực, cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ việc làm và 
khởi nghiệp của sinh viên. Dự án cũng đã đem đến hơn 100 
chương trình hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 30,000 
sinh viên; 130 chương trình hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp với sự 
tham gia của 28,884 sinh viên, tổ chức 8 cuộc thi ý tưởng khởi 
nghiệp tại các trường và 1 cuộc thi chung kết Khởi nghiệp toàn 
mạng lưới với sự tham gia của tất cả các trường. 

T rường ĐH Nha Trang cũng đã thực hiện nhiều hoạt động 
giúp cải thiện kỹ năng mềm cho sinh viên, nâng cao khả 

năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp, thực hiện các cuộc thi 
về khởi nghiệp cho sinh viên, tăng cường mối quan hệ với thị 
trường lao động… Thống kê trong 3 năm gần đây, đã hỗ trợ 
cho khoảng 1000 sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; hỗ 
trợ hơn 700 sinh viên và sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm 
thông qua các ngày hội việc làm; hỗ trợ hơn 800 sinh viên về kỹ 
năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp; đào tạo cán bộ 
hỗ trợ sinh viên trong tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp…

Đ ặc biệt, từ Dự án, mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và 
khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam (VEES-NET) đã được 

thành lập và ra mắt vào ngày 29-30/10/2020 tại Hà Nội với các 
thành viên sáng lập là các trường đại học tham gia dự án tại Việt 
Nam. Trong cuộc họp lần này, các thành viên tập trung thảo luận 
kết nối phát triển hợp tác giữa các trường trong mạng lưới với 
các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp nhà hoạch định 
chính sách ở trung ương và địa phương, tạo thành mạng lưới hỗ 
trợ việc làm và khởi nghiệp toàn quốc cho sinh viên Việt Nam.
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Trường ĐH Nha Trang cùng với các đối tác đã tổ chức Hội nghị “Hợp tác hỗ trợ 
tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam” và họp thường niên 
mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam (VEES-
NET). Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc 
làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp” (V2WORK) diễn ra tại TP. Nha Trang từ ngày 29 đến ngày 31/03/2021.

HỘI THẢO
“Kinh tế và kinh doanh trong hội nhập” 

H ội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung 
như phát triển kinh tế ngành và địa phương, 

thị trường và hành vi người tiêu dùng, quản trị doanh 
nghiệp và hội nhập quốc tế, tập trung vào các vấn đề 
nổi cộm hiện nay của địa phương như: các nhân tố 
ảnh hưởng đến phát triển bền vững sinh kế của hộ gia 
đình nuôi biển tại Khánh Hòa, thực trạng khai thác của 
nghề câu tay cá ngừ đại dương trên đội tàu đóng mới 
theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại tỉnh Khánh Hòa, 
các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của 
người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang.

Ngày 21/03/2021, Khoa Kinh tế (Trường ĐH 
Nha Trang) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ 
đề “Kinh tế và kinh doanh trong hội nhập”, với sự 
tham dự của ông Vương Vĩnh Hiệp – Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Long Sinh cùng các cán bộ 
giảng viên và một số sinh viên của Khoa.

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TỈNH VỀ 
“Xây dựng quy trình sản xuất giống và 

nuôi thương phẩm cá sủ đất”

C á sủ đất là loài có giá trị kinh tế cao, lớn nhanh, dễ nuôi, từng 
được nuôi thử nghiệm tại Khánh Hòa nhưng dang dở do ảnh 

hưởng của cơn bão số 12 (năm 2017). Vì thế, việc nghiên cứu, khảo 
nghiệm công tác sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất 
là cần thiết. Đề tài sẽ nghiên cứu thực hiện một số nội dung chính 
như: Xây dựng các quy trình kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương 
phẩm cá sủ đất; sản xuất số lượng lớn cá bố mẹ, cá giống theo mục 
tiêu và đào tạo, chuyển giao cho nông dân.

H ội đồng đã thống nhất giao cho nhóm nghiên cứu của 
TS. Ngô Văn Mạnh - Trường ĐH Nha Trang thực hiện 

đề tài trong thời gian 24 tháng (từ tháng 6-2021 đến tháng 
6-2023) với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,4 tỷ đồng.

Sáng 9-3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp giao nhiệm 
vụ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng quy 
trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất” cho nhóm 
nghiên cứu của Trường ĐH Nha Trang.



T rong lĩnh vực đào tạo, Trường ĐH Nha Trang sẽ hỗ trợ 
triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho cán bộ 

của I&E Việt Nam, đồng thời, I&E Việt Nam sẽ giới thiệu 
chuyên gia tham gia giảng dạy tại một số chương trình đào 
tạo của Nhà trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu, hai bên 
sẽ phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học – 
công nghệ – giáo dục, đề xuất triển khai các đề tài nghiên 
cứu và các chương trình, dự án có khả năng ứng dụng cao 
cho cả Nhà trường và doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, tọa 
đàm chuyên đề về những nội dung hai bên cùng quan tâm. 

Công ty cũng sẽ chia sẻ các thông tin tuyển dụng, tham gia 
tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên, học viên của Trường đến 
công ty thực hành, thực tập.

I &E Việt Nam cũng đã tài trợ xây dựng Hệ thống Truyền 
thông Quản lý sinh viên và kết nối cung cầu việc làm 

“NTU Connections” cho Trường ĐH Nha Trang, giúp kết nối 
sinh viên với doanh nghiệp và trung tâm hỗ trợ việc làm 
của Trường.

Ngày 13/01/2021, Trường ĐH Nha Trang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Phát triển giáo dục và Công nghệ I&E 
Việt Nam (I&E Việt Nam) để phát triển mối quan hệ hợp tác hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững. 

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
VÀ CÔNG NGHỆ I&E VIỆT NAM
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H iện tại, Nhà trường đang đào tạo trình độ Đại học 
ngành Luật (với 02 chuyên ngành là Luật và Luật 

kinh tế), với khoảng 250 sinh viên ở 03 khóa. Theo biên bản 
hợp tác, Trường ĐH Nha Trang sẽ phối hợp với Tòa án Nhân 
dân tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức 
các chương trình, hội thảo, tọa đàm... để tư vấn và định 
hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành luật của 
Nhà trường. Tòa án nhân dân và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh 
Hòa sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đủ điều kiện và có 

kinh nghiệm tham gia giảng dạy cho sinh viên Nhà trường, 
hỗ trợ trường xây dựng giáo trình, tài liệu và phương pháp 
đào tạo, xem xét, tiếp nhận sinh viên của Trường ĐH Nha 
Trang đến thực tế nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp tại 
tất cả các đơn vị trực thuộc. Các bên cùng phối hợp tổ chức 
các hoạt động phiên tòa giả định, tư vấn pháp luật… cho 
cộng đồng, cũng như trao đổi thông tin về khoa học pháp 
lý và số liệu thực tế.

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN 
VÀ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 05/01/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tiến hành ký kết 
biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Tòa án Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.
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K ý kết thỏa thuận hợp tác lần này, Trường 
ĐH Nha Trang và Trường ĐH Đà Lạt hướng 

đến việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, phát 
huy thế mạnh trên lĩnh vực hoạt động của mỗi 
bên, cùng nhau phát triển lâu dài và bền vững. 
Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động học 
thuật đào tạo và NCKH, tổ chức các hoạt động 
tham quan, học hỏi lẫn nhau dành cho sinh viên 
và giảng viên, hỗ trợ hệ thống phòng thí nghiệm 
và trang thiết bị để phục vụ đào tạo, NCKH khi hai 
trường có nhu cầu liên quan.

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Ngày 15/01/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Đà Lạt, đánh dấu sự phát 
triển trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 trường trên nhiều lĩnh vực.

H ai bên đặc biệt chú trọng việc hợp tác tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, đặc biệt là trao đổi sinh viên 
đại học thuộc hệ đào tạo chính quy bằng hình thức công nhận tín chỉ lẫn nhau, ưu tiên các ngành như: Quản trị 

dịch vụ du lịch và Lữ hành, Quản trị khách sạn, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm. Cùng với đó, hai bên sẽ tiếp 
tục nghiên cứu, triển khai việc hợp tác trong đào tạo sau đại học, cử giảng viên trao đổi học thuật, tham gia giảng dạy 
học phần trong CTĐT của hai trường.

Ngày 22/01/2020, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức lễ Khai giảng chương trình tiếng Anh English Access Microsholarship 
(gọi tắt là Chương trình Access) khóa 2020-2021, với dự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM, 
lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang và đại diện các đơn vị, đại diện các trường THCS, THPT có học sinh theo học Chương 
trình Access, phụ huynh học sinh và các em học sinh tham gia khóa học 2017-2019 và khóa 2020-2021.

Chương trình English Access Microsholarship là một 
chương trình học bổng toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ tài trợ. Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2004 
và đến nay đã có hơn 150.000 học sinh từ 85 quốc gia 
trên thế giới được nhận học bổng. Đây là khóa thứ hai 
chương trình được thực hiện tại Trường ĐH Nha Trang.

C hương trình do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM 
tài trợ, với 60 học sinh tham gia khóa 2020-2021. 

Chương trình Access giúp các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn được học tiếng Anh miễn phí trong 2 năm và có 
cơ hội ưu tiên khi nộp đơn tham gia bất kỳ các chương trình 
học bổng khác do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.

T ại buổi lễ, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM 
và Trường ĐH Nha Trang đã trao chứng nhận tham gia 

khóa học 2020-2021 cho 60 học sinh; trao chứng nhận hoàn 
thành Chương trình tiếng Anh Access cho 28 học sinh tham 
gia khóa học 2017-2019; tặng quà khen thưởng cho 6 học 
sinh Access đã nhận được học bổng tham gia chương trình 
giao lưu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm giao lưu trực 
tuyến và giao lưu 5 tuần tại Trường Đại học Montana (Hoa Kỳ).

Khai giảng
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH ACCESS
DÀNH CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT 



T ại buổi làm việc, Trường ĐH Nha Trang đã giới thiệu 
những thông tin cơ bản về Nhà trường, điểm lại 

một số hoạt động liên quan đến việc thúc đẩy phong 
trào khởi nghiệp trong Nhà trường như tổ chức các 
hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo cho sinh viên về khởi 
nghiệp; xây dựng học phần về Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo - Khởi 
nghiệp”; tham dự vòng thi khởi nghiệp cấp quốc gia 
năm 2020 và có 01 dự án lọt vào Top 15 dự án khởi 
nghiệp sinh viên tốt nhất. Nhà trường cũng đã chia sẻ 
về kế hoạch tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp trong năm 2021.

C ác thành viên của đoàn công tác cũng đã giới thiệu 
thông tin của các đơn vị, thảo luận xung quanh kế 

hoạch xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp tại Khánh Hòa 
với các nội dung liên quan đến hoạt động của Trường 
ĐH Nha Trang, đặc biệt là hoạt động đào tạo nguồn 
nhân lực chuyên ngành công nghệ, ứng dụng khoa 
học công nghệ đánh giá con người và xây dựng môi 
trường rèn luyện, phát triển bản thân cho thanh niên 
Khánh Hòa. Đây là dịp để Nhà trường gặp gỡ, tìm hiểu 
các đơn vị, doanh nghiệp để tiếp tục xây dựng các kế 
hoạch hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai.

H ai bên đã tìm hiểu về lịch sử hình thành, thế mạnh 
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của từng đơn 

vị cũng như trao đổi về các phương diện mà hai trường 
có thể hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tuyển sinh và 
nghiên cứu khoa học... Cụ thể, hai bên có thể hợp tác, hỗ 
trợ nhau trong hoạt động quảng bá thông tin tuyển sinh 
ở Khánh Hòa, Đăk Lăk và các tỉnh lân cận; hợp tác nghiên 
cứu khoa học đối với các chuyên ngành về công nghệ thực 
phẩm, dược phẩm; giới thiệu thế mạnh đào tạo của hai 

trường đến với các đối tác có nhu cầu về nguồn nhân lực 
có chuyên ngành phù hợp ở địa phương... 

T hống nhất với các đề xuất của Trường ĐH Buôn Ma 
Thuột, đại diện Trường ĐH Nha Trang còn cho rằng 

hai trường có thể hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt 
động đào tạo sau đại học. Các hoạt động hợp tác cụ thể 
sẽ được tiếp tục thảo luận và lên kế hoạch cụ thể trong 
thời gian tới.

Đoàn công tác từ Trường ĐH Buôn Ma Thuột do GS.TS Đặng Tuấn Đạt – Hiệu trưởng dẫn đầu đã có chuyến thăm và 
làm việc với Trường ĐH Nha Trang vào ngày 25/2/2021.

LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐH BUÔN MA THUỘT

Nhân chuyến làm việc tại tỉnh Khánh Hòa về việc “Phối 
hợp tổ chức Vườn ươm khởi nghiệp Việt tại Khánh Hòa”, 
đoàn công tác do ông Dương Mạnh Hùng – Viện trưởng 
Viện Đào tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam cùng đại 
diện các tổ chức khởi nghiệp, các công ty đã đến thăm và 
làm việc với Trường ĐH Nha Trang vào ngày 25/02/2021.

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC
VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT
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T ham gia chương trình 
giao lưu, sinh viên đã 

được cập nhật, bổ sung 
kiến thức liên quan đến rác 
thải nhựa và môi trường 
qua nhiều hoạt động thú vị 
như các trò chơi kiến thức 
về nhựa, phần thuyết trình 
về những điều chưa biết về 
nhựa, tọa đàm về hành trình 
xanh vì hành tinh hạnh phúc 
với phần chia sẻ của các vị 
khách mời đang hoạt động 
trong lĩnh vực môi trường 
hoặc đang thực hiện các dự 
án vì môi trường như đại diện 
từ Ban Quản lý Vịnh Nha 
Trang, nhóm CleanupWorld, 

nhóm Teenager Storm … 

N goài ra, các bạn sinh 
viên của Trường ĐH 

Nha Trang cũng có cơ hội 
chia sẻ thực trạng về tình 
hình rác thải nhựa tại khuôn 
viên Nhà trường và đề xuất 
những giải pháp thiết thực 
giúp khuôn viên của Trường 
ngày càng sạch đẹp. Chương 
trình giao lưu là dịp để sinh 
viên nhìn nhận rõ hơn vai trò 
của mình trong việc bảo vệ 
môi trường, lan tỏa tinh thần 
sống tích cực và có trách 
nhiệm với sự phát triển bền 
vững của cộng đồng.

T ừ ngày 28/1 đến 
5/2/2021, sinh viên 

Trường ĐH Nha Trang đã 
tham gia cuộc thi “The 
Erpsim APJ Friendly Student 
Competition” với SAP S/4 
HANA. Đây là cuộc thi quốc 
tế được hỗ trợ, kết nối từ 
trường đại học Melbourne 
(Úc). Đội thi của Trường ĐH 
Nha Trang gồm các sinh 
viên đến từ Khoa Kinh tế và 
Khoa Công nghệ thông tin 
đã xuất sắc đạt giải Ba cuộc 

thi lần này.

T rước đó, đội tuyển sinh 
viên Trường ĐH Nha 

Trang đã giành giải nhì 
cuộc thi Thử thách cùng 
ERP 2020 (ERP Simulation 
Games 2020) do Trường 
Đại học Kinh tế - Luật 
(Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh) tổ chức, với sự 
tài trợ của một số đối tác 
tại Singapore, Canada, 
Australia và Việt Nam.

ĐỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNT ĐẠT GIẢI BA 
CUỘC THI QUỐC TẾ  “THE ERPSIM APJ 

FRIENDLY STUDENT COMPETITION”

“The Erpsim Apj Friendly Student Competition” là một 
cuộc thi học thuật; trong đó các đội chơi được trải 
nghiệm các chức năng của hệ thống phần mềm quản 
lý tổng thể doanh nghiệp ERP. Thông qua các vòng thi, 
người chơi được thực thi các vai trò trong hoạt động 
quản lý và hành chính của doanh nghiệp từ khi nhập 
nguyên liệu, sản xuất cho đến khi bán hàng và sau bán 
hàng, bao gồm các phân hệ tài chính – kế toán, nhân sự, 
hậu cần, sản xuất, dịch vụ bảo hành và khách hàng…

GẦN 100 SINH VIÊN THAM GIA GIAO LƯU VỀ 
“GIẢM RÁC THẢI NHỰA”
Trong 2 ngày 23 và 24/01/2021, Trường ĐH Nha Trang đã tổ 
chức buổi giao lưu, chia sẻ với chủ đề “Giảm rác thải nhựa”, với 
sự tham dự của gần 100 sinh viên Nhà trường và học sinh phổ 
thông ở Tp. Nha Trang.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup 
và Trường ĐH Nha Trang, Nhà trường đã cử giảng viên 
tham gia tập huấn và triển khai giảng dạy về SAP ERP 
trong học phần “Hệ thống thông tin” trên phần mềm bản 
quyền do Vintech city tài trợ trong vòng 1 năm, tiến tới 
mở rộng giảng dạy SAP ERP cho các ngành Công nghệ 
thông tin, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng nhằm giúp sinh 
viên tốt nghiệp tạo ra ưu thế cạnh tranh, hòa nhập quốc 
tế trong kỷ nguyên 4.0.

N hằm hỗ trợ các 
bạn trẻ có thêm 

hành trang để khởi 
nghiệp thành công, Hội 
Sinh viên Việt Nam tỉnh 
Khánh Hòa phối hợp Hội 
sinh viên Trường ĐH Nha 
Trang tổ chức Tọa đàm 
“Thanh niên, sinh viên 
khởi nghiệp thực chiến 
trong kỷ nguyên số” với 
hơn 200 sinh viên, thanh 
niên trên địa bàn tỉnh 
tham dự.

T ại tọa đàm, các 
chuyên gia làm rõ 

một số nội dung về khởi 
nghiệp: phân biệt khởi 
nghề và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong 
thời đại số, tại sao khởi 

nghiệp cần phải “tinh 
gọn” và “thực chiến”, 
mô hình “khởi nghiệp 
gián con” - thích nghi và 
phát triển bền vững, các 
yếu tố cần thiết để khởi 
nghiệp và các lợi thế 
hiện có của Khánh Hòa… 
Ngoài ra, các chuyên gia 
còn giúp các bạn sinh 
viên giải đáp những thắc 
mắc, khó khăn trong quá 
trình khởi nghiệp. Bên 
cạnh tọa đàm, các bạn 
sinh viên còn được nghe 
các chuyên gia trình bày 
về các dự án: “Nền tảng 
Web-app Khánh Hòa”, 
“Khởi nghiệp trên Hệ 
sinh thái Kinh doanh số 
C+”, “Nâng cao năng lực 
Thanh niên”.

TỌA ĐÀM “THANH NIÊN, SINH VIÊN 
KHỞI NGHIỆP THỰC CHIẾN”
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Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Trường ĐH Nha 
Trang đã phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu. Tại đây, 
lãnh đạo cùng cán bộ viên chức của Trường đã trồng mới 
các loại cây gồm cây Lộc Vừng, cây Da trong khuôn viên 
sân trường và hơn 300 cây Si giống khu vực xung quanh 
trường. Trồng cây đầu xuân là truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc và cũng đã trở thành truyền thống của Nhà trường 
hằng năm, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của việc trồng và bảo vệ cây xanh, 
tiếp tục xây dựng khuôn viên, cảnh quan Nhà trường ngày 
càng xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường giáo dục văn 
minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tết trồng cây Xuân Tân Sửu

Thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ các sinh viên nỗ 
lực vượt khó, Trường ĐH Nha Trang đã có nhiều 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Trường ĐH Nha Trang tặng quà tết 
đến 117 gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, tổ chức 4 đoàn cán bộ, giảng viên đến 
thăm hỏi hoàn cảnh, tặng quà Tết trực tiếp cho 
82 gia đình sinh viên ở các tỉnh Phú Yên, Khánh 
Hòa và Ninh Thuận với tổng giá trị hơn 200 
triệu đồng. 

Trước đó, Nhà trường phối hợp cùng với các 
doanh nghiệp đối tác tổ chức 07 chuyến xe xuân 
yêu thương (miễn phí) để đưa gần 220 sinh viên 
Nhà trường về quê đón tết ở các tỉnh gồm: Phú 
Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Gia 
Lai, Đăk Lăk, Kon Tum và Nghệ An.

THĂM VÀ HỖ TRỢ 
SINH VIÊN CÓ 
HOÀN CẢNH
KHÓ KHĂN

Trong quý 1 năm 2021, Trường ĐH 
Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực nhằm hỗ trợ đồng bào 
có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa 
phương khắp cả nước.

Ngày 16/01/2021, Trường ĐH Nha 
Trang đã tham gia đoàn công tác của 
tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi, trao 
tặng phần quà gồm 2750 kg gạo và 50 
thùng nước mắm cho các hộ dân tại 
xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh. Sau 
đó, trong hai ngày 28-29/01/2021, 
đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh 

Trường đã đến thăm và tặng 30 suất 
quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, 
nước mắm, bột ngọt, đường, sữa, dầu 
ăn…trị giá mỗi suất 800.000 đồng cho 
30 hộ gia đình cựu chiến binh nghèo 
trên địa bàn ba xã thuộc huyện miền 
núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng 
bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề 
do thiên tai bão lũ trong năm 2020, 
Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức 
đoàn công tác đến thăm và trao tặng 
phần quà trị giá 100.000.000 đồng/

phần cho hai trường học của tỉnh 
Quảng Bình (Trường THPT Nguyễn 
Chí Thanh, Trường THPT Nguyễn 
Hữu Cảnh) và một trường học tại 
tỉnh Quảng Trị (Trường THCS và 
THPT Bến Hải – xã Vĩnh Sơn – huyện 
Vĩnh Linh), đồng thời gửi tặng đồng 
bào miền Trung hơn 10.000 con cá 
giống, gồm 7.000 cá chẽm (loại 6cm) 
và 3.600 cá hồng Mỹ (loại 6-7cm) do 
Nhà trường nghiên cứu và sản xuất, 
có chất lượng tốt và phù hợp để đồng 
bào tái thiết sản xuất.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG 
ĐỒNG DỊP ĐẦU XUÂN NĂM MỚI

Sau khi nhân sự Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 được 
hoàn thiện, ngày 19/1/2021, Hội đồng Trường đã họp phiên thứ 
nhất với sự tham dự của 16/19 thành viên Hội đồng.

Tại phiên họp thứ nhất, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công 
bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội 
đồng trường Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025 và 
quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đối với TS. Khổng 
Trung Thắng.

Tại phiên họp này, các thành viên đã thảo luận cho ý kiến và 
thông qua nhiều nội dung quan trọng của Hội đồng Trường như 
Quy chế tổ chức và hoạt động, thành viên Thường trực và các 
Ban chuyên môn kế hoạch giám sát của Hội đồng trường, đồng 
thời nghiên cứu và cho ý kiến đối với Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐH Nha Trang, phương hướng tuyển sinh đại 
học chính quy năm 2021, chủ trương mở ngành đào tạo Tiến sĩ 
Kinh tế và quản lý tài nguyên biển tại Trường ĐH Nha Trang.

Cũng tại phiên họp lần thứ nhất, Hội đồng trường đã bỏ phiếu 
bầu TS. Phạm Hồng Mạnh làm Thư ký Hội đồng trường.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 
2020-2025 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
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SỰ KIỆN
SẮP TỚI

1.  Vòng Bán kết Cuộc thi Môi trường xanh 2021 tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên  (4/2021) 

2. Hội thảo quốc gia “Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19”  (5/2021) 

CÁC HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
XÉT TUYỂN DỰA VÀO ĐIỂM THI THPT NĂM 2021 TỐI ĐA 30% TỔNG CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN DỰA VÀO ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TỐI THIỂU 
40% TỔNG CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN DỰA VÀO ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐH QUỐC GIA  
TP.HCM NĂM 2021 TỐI ĐA 25% TỔNG CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC RIÊNG CỦA 
TRƯỜNG VÀ THEO QUY CHẾ CỦA BỘ GD-ĐT TỐI ĐA 5% TỔNG CHỈ TIÊU

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
NĂM  HỌC 2021-2022

3.500 
CHỈ TIÊU

Xét tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển vào trường ở tất cả các ngành học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng 
khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc và học sinh của 50 trường THPT thuộc nhóm 100 trường 
có điểm trung bình kết quả THPT cao nhất cả nước trong 3 năm 2017, 2018, 2019; Thí sinh đạt giải Cuộc thi 
Môi trường xanh 2021; Thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế/TOEIC quốc tế/TOEFL (iBT)....

TÌM HIỂU THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI:
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐIỆN THOẠI: 0258 383 1148, 0258 383 1145

EMAIL: tuyensinh@ntu.edu.vn

WEBSITE: https://tuyensinh.ntu.edu.vn/

FANPAGE: https://www.facebook.com/tuyensinhdhnt
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