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BẢN TIN QUÝ IV - 2013

HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Hợp tác đối ngoại (1-2)  
- Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013 - 2018 
giữa Trường ĐHNT với Trường Cao đẳng dạy 
nghề Champasak (Lào)
- Đại sứ Cộng hòa Singapore, Đại sứ Cộng hòa Mozam-
bique, Tham tán thương mại Đại Sứ quán Na Uy, đoàn 
công tác của Trường Đại học Newcastle (Australia) đến 
thăm và làm việc với Trường ĐHNT 
- Thảo luận nội dung hợp tác năm 2014 giữa Trường 
ĐHNT với Trường Đại học Ulsan (Hàn Quốc)
- Thảo luận nội dung hợp tác giữa Trường ĐHNT 
với Đại học Tổng hợp Viễn Đông (Liên bang Nga)
- Ký kết hợp tác giữa Trường ĐHNT với Trường 
Cao đẳng Nghề Du lịch & Thương mại Nghệ An 
và Trường ĐH Udon Thani Rajabhat (Thái Lan)     
- Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Đăng 
Phong (Đắk Lắk)
- Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thông Thuận  
(Bình Thuận)                  
                  
Sự kiện (3-4)
- Lễ kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Trường ĐHNT 
(1959 - 2013) và khai giảng khóa học 2013 - 2017
- Lễ Tốt nghiệp và Khai giảng đào tạo thạc sĩ, tiến 
sĩ năm 2013
- Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11
- Hội thao các trường ĐH - CĐ - TCCN khu vực 
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013
- Hội thảo Công nghệ Vi sinh Việt Nam – Hoa Kỳ

Nghiên cứu khoa học (5)
- Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản 
xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm 
hùm ở Việt Nam (Tác giả: TS. Phạm Thu Thủy)
- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động điều khiển 
tay ga động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ (Tác giả: Th.S. 
Đoàn Phước Thọ)
- Các nhà khoa học Pháp làm việc với Viện Công 
nghệ Sinh học & Môi trường và Viện Nuôi trồng 
Thủy sản 

Hoạt động sinh viên (6-7)
-  “Hành trình bài ca sinh viên” tại Trường ĐHNT
- Hội thi văn nghệ kỷ niệm 54 năm ngày truyền 
thống Trường ĐHNT (1959 - 2013) và chào mừng 
tân sinh viên K55
- Gala sinh viên “Vang mãi khúc ca tình nguyện 
năm 2013”
- Cuộc thi “Nữ sinh Tài năng Duyên dáng NTU 
2013”
- Phát động chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”
                                                                                   
Tin tức (8)
- Tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
-  Viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Giao lưu giữa cựu học giả, cựu sinh viên Fulbright 
với cán bộ và sinh viên Trường ĐHNT
- Giao lưu, đối thoại giữa sinh viên Khoa Xây dựng 
với doanh nghiệp
- Gặp mặt cựu giáo chức Trường ĐHNT

Trang bìa (9)
- Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
- Sự kiện sắp tới

NOÄI DUNG:

Đại sứ Cộng hòa Singapore, Đại sứ Cộng hòa Mozam-
bique, Tham tán thương mại Đại Sứ quán Na Uy, đoàn 
công tác của Trường Đại học Newcastle (Australia) đến 

thăm và làm việc với Trường ĐHNT

TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng đã tiếp ngài Ng Teck Hean - Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam ngày 22/10. Hai bên đã thảo luận 
khả năng hợp tác trong tương lai, trước hết trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Trường ĐHNT với đoàn công tác của Trường 
Đại học Newcastle ngày 11/11, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung 
hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên và các chương trình học thuật khác.

PGS.TS. Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng và ông Ole Henæs - Tham tán 
thương mại Đại Sứ quán Na Uy tại Việt Nam đã có buổi làm việc ngày 22/11. Hai 
bên đã thảo luận hướng hợp tác thời gian tới, cơ hội và thách thức cho các nhà 
cung cấp công nghệ ở Na Uy, nhà đầu tư trong lĩnh vực phế liệu tôm, cá tra, các 
loài sinh vật biển khác.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013 - 2018 giữa Trường 
ĐHNT với Trường Cao đẳng dạy nghề Champasak (Lào)
Đoàn công tác Trường Cao đẳng dạy nghề Champasak do Hiệu trưởng Boua 

Khay Souphaone - trưởng đoàn đã tới thăm và thảo luận nội dung hợp tác với 
Trường ĐHNT vào ngày 25/9. Hai bên đã thảo luận và thống nhất ký biên bản hợp 
tác có hiệu lực 5 năm (2013 - 2018), trong đó, Trường ĐHNT hỗ trợ Trường Cao 
đẳng dạy nghề Champasak đào tạo trình độ đại học và sau đại học, trao đổi cán bộ 
và sinh viên, nghiên cứu khoa học, đào tạo giảng viên và một số hoạt động khác.

TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng Trường ĐHNT - ký kết thỏa thuận với TS. Boua Khay Souphaone 
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng dạy nghề Champasak
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Ñòa chæ: Soá 02 - Nguyeãn Ñình Chieåu, TP. 
Nha Trang, Khaùnh Hoøa, Vieät Nam
ÑT: (84) 58.2471303
Fax: (84) 58.3831147
Email: dea@ntu.edu.vn
Website: http://www.ntu.edu.vn

Phoøng Hôïp taùc Ñoái ngoaïi
Tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang

Ngài Garmiliel Munquamble - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozam-
bique đến thăm và làm việc với Trường ĐHNT. Sáng 29/10, hai bên đã thảo luận 
khả năng hợp tác về đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, trước 
hết trong lĩnh vực thủy sản.
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Thảo luận nội dung hợp tác năm 
2014 giữa Trường ĐHNT với Trường 

Đại học Ulsan (Hàn Quốc)

Thảo luận nội dung hợp tác giữa Trường ĐHNT 
với Đại học Tổng hợp Viễn Đông (Liên bang Nga)

PGS.TS. Trang Sĩ Trung - Phó Hiệu trưởng cùng đoàn công tác của ĐH 
Tổng hợp Viễn Đông đã thảo luận và thống nhất nội dung hợp tác vào ngày 
24/10, theo đó, hai bên sẽ triển khai công tác trao đổi sinh viên và cán bộ, giảng 
viên, xây dựng chương trình đào tạo liên kết về đóng và sửa chữa tàu biển.

Trường ĐHNT và ĐH Tổng hợp Viễn Đông đã ký kết hợp tác từ tháng 
12/2011, hiện đang triển khai có hiệu quả một số thỏa thuận giữa hai bên.

Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường ĐHNT đã thảo 
luận và thống nhất nội dung hợp tác về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học năm 2014 với Khoa Đóng tàu - ĐH Ulsan 
(Hàn Quốc) vào ngày 29/10, trong đó, tiếp tục triển khai 
kế hoạch đưa sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy của 
Trường ĐHNT sang học tại ĐH Ulsan. Đoàn công tác 
Khoa Đóng tàu - ĐH Ulsan đã gặp gỡ và giới thiệu với 
sinh viên kế hoạch tuyển dụng, phổ biến yêu cầu, điều 
kiện sang học tại Hàn Quốc.

Ký kết hợp tác giữa Trường ĐHNT 
với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch 
& Thương mại Nghệ An và Trường 
ĐH Udon Thani Rajabhat (Thái Lan)

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Trường ĐH Udon 
Thani Rajabhat, Trường ĐHNT có chuyến thăm, giao lưu 
văn hóa. Tại buổi giao lưu, Trường ĐHNT đã biểu diễn 
các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Việt 
Nam, được cán bộ và sinh viên Trường ĐH Udon Thani 
Rajabhat cùng các trường bạn hưởng ứng nhiệt tình. 
Trong dịp này, Trường ĐHNT đã ký kết hợp tác ba bên 
về nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên ngành quản 
trị dịch vụ du lịch lữ hành và ngôn ngữ với Trường ĐH 
Udon Thani Rajabhat và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch 
& Thương mại Nghệ An.

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thông Thuận 
(Bình Thuận)

Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất thử 
nghiệm và chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng, chế biến và thương 
mại thủy sản cùng một số lĩnh vực khác đã được Trường ĐHNT và 
Công ty TNHH Thông Thuận ký kết ngày 27/9. Sau lễ ký, Công ty đã 
trao 20 triệu đồng tặng Quỹ học bổng của Trường.

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Sản xuất - Thương 
mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Đăng Phong (Đắk Lắk)

Theo thỏa thuận hợp tác được ký ngày 23/10, Trường ĐHNT cùng 
Công ty Đăng Phong sẽ phối hợp đề xuất, triển khai các đề tài nghiên 
cứu khoa học, chương trình, dự án có khả năng ứng dụng cao phục 
vụ phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với thế mạnh của mỗi bên, xây 
dựng chương trình đào tạo ngắn hạn; chính sách học bổng và tạo điều 
kiện thực tập, tuyển dụng sinh viên.



BẢN TIN QUÝ IV - 2013

SỰ KIỆN

Tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang - Thaùng 12/2013 3

Lễ kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Trường ĐHNT (1959 - 
2013) và khai giảng khóa học 2013 - 2017

Buổi Lễ được tổ chức ngày 02/10 với sự tham dự của gần 5,000 sinh viên đại 
diện cho sinh viên toàn Trường cùng hơn 700 CBVC và đại diện các doanh nghiệp, 
ngân hàng. TS. Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã phát biểu ôn lại truyền 
thống lịch sử và thành tựu trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 
đối ngoại, những cống hiến của các thế hệ CBVC, sinh viên trong 54 năm xây dựng 
và phát triển, đồng thời gửi niềm tin và lời chúc các tân sinh viên K55 phấn đấu học 
tập tốt, rèn luyện tốt.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã trao khen thưởng cho 388 sinh viên đạt danh hiệu 
xuất sắc và giỏi năm học 2012 - 2013, tân thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học 2013; 
đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng đã trao học bổng khuyến học với tổng trị giá 
gần 100 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tập tốt, cán 
bộ Đoàn - Hội.

Lễ Tốt nghiệp và Khai giảng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013
Buổi Lễ được tổ chức ngày 27/10 

với sự tham dự của hơn 200 tân tiến sĩ, 
thạc sĩ cùng 250 tân học viên cao học, 
nghiên cứu sinh năm 2013. Phát biểu 
tại buổi lễ, PGS.TS. Trang Sĩ Trung - 
Phó Hiệu trưởng đánh giá cao những 
cố gắng của các tân thạc sĩ, tiến sĩ 
trong quá trình học tập và động viên 
các tân học viên cao học, nghiên cứu 

sinh nỗ lực học tập, nghiên cứu để 
hoàn thành xuất sắc chương trình 
học tập toàn khóa. Thay mặt tân học 
viên cao học, nghiên cứu sinh năm 
2013, thủ khoa Võ Thị Kim Hà - học 
viên cao học ngành Quản trị kinh 
doanh đã bày tỏ vinh dự khi trở thành 
học viên của Trường và hứa cố gắng 
học tập để đạt kết quả tốt.

Các tân Thạc sĩ Khoa Kinh tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà trường PGS. TS. Trang Sĩ Trung trao bằng Tiến sĩ cho 
TS. Phùng Minh Lộc - Khoa Kỹ thuật Giao thông
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Hội thao các trường ĐH - CĐ - TCCN khu vực 
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2013

Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội thao đã diễn ra tại Trường 
ĐHNT từ ngày 14/10 đến 20/10 với 
sự tham gia của 16 đoàn vận động 
viên, thi đấu ở 3 nội dung: bóng đá 
mini nam khối CBVC; cầu lông nam 
nữ khối CBVC và SV. Sau 6 ngày 
thi đấu, Hội thao kết thúc tốt đẹp, 
Trường ĐHNT đạt thành tích xuất sắc 
với 4 Huy chương vàng.

Hội thao được các trường luân 
phiên đăng cai tổ chức hàng năm, là 
dịp để CBVC và HSSV giao lưu, tăng 
cường tình đoàn kết, giáo dục ý thức 
rèn luyện thân thể.

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11, Trường ĐHNT đã tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao cho cán bộ viên 
chức và sinh viên. Trong đó, các hoạt động 
thể thao như thi đấu kéo co, nhảy bao bố 
tiếp sức, đi bộ, bóng đá mini nam... thu hút 
đông đảo cán bộ viên chức và người lao 

động. Ngoài ra, các buổi tọa đàm, giao 
lưu văn nghệ cũng được tổ chức rộng 
rãi. Cụ thể, Đoàn Khoa Cơ khí tổ chức 
giải bóng đá mini truyền thống từ ngày 
27/10 đến 15/11/2013; Đoàn Khoa Kế 
toán - Tài chính tổ chức Hội thao sinh 
viên với các nội dung bóng đá mini và 

cầu lông, Hội thi văn nghệ sinh viên; Đoàn 
Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội thi 
cắm hoa - xếp trái... Đây là các hoạt động 
bổ ích dành cho cán bộ viên chức và sinh 
viên sau những giờ làm việc và học tập, 
góp phần tăng thêm sự đoàn kết, nâng 
cao tinh thần thể dục thể thao.

Hội thảo Công nghệ Vi sinh 
VN - Hoa Kỳ

Sáng 4/11, Trường ĐHNT  tổ chức 
hội thảo Công nghệ vi sinh và giới thiệu 
phương pháp, kỹ năng viết, đăng bài 
báo khoa học trong lĩnh vực công nghệ 
vi sinh. Hội thảo do Hội Vi sinh vật Hoa 
Kỳ (ASM) tài trợ thông qua TS. Ngô Thị 
Phương Dung, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 
Sinh học, Đại học Cần Thơ, Đại sứ của 
Hội ASM tại Việt Nam. Hội thảo cũng 
đã trao đổi các thông tin về mạng lưới 
ASM  và lợi ích khi là thành viên ASM 
như: tham gia hội thảo, hướng dẫn học 
tập, nghiên cứu chuyên ngành; kết nối, 
giao lưu, trao đổi nghiên cứu khoa học 
với 40,000 nhà nghiên cứu sinh học 
trên thế giới; cơ hội nhận tài trợ ng-
hiên cứu, học bổng; cơ hội được giảm 
giá tham dự hội thảo, mua sách, báo 
chuyên ngành...

Thức ăn của cá thiều biển
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Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động 
điều khiển tay ga động cơ diesel tàu thủy cỡ 

nhỏ (Tác giả: Th.S. Đoàn Phước Thọ)

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản 
xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất 

tôm hùm ở Việt Nam (Tác giả: TS. Phạm Thu Thủy)

Mục tiêu của đề tài là thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh thiết bị 
tự động điều khiển tay ga nhiên liệu cho các động cơ diesel 
tàu cá, phát huy công suất đầu ra của động cơ, đảm bảo làm 
việc an toàn và tin cậy cho động cơ.

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và kiểm nghiệm thực 
tế với động cơ Yanmar - 4CH, đã lựa chọn được các thông 
số phù hợp với đối tượng nghiên cứu để xây dựng bộ điều 
khiển tự động tay ga nhiên liệu; thiết bị hoạt động ổn định, 
chuyển đổi dễ dàng từ chế độ làm việc bằng tay và chế độ 
tự động; có thể dễ dàng thay đổi miền giá trị làm việc của 
tốc độ động cơ và nhiệt độ khí xả; bộ điều khiển thực hiện 
tốt chức năng giám sát an toàn, tự động giảm ga khi có dấu 
hiệu quá tải.

Mục tiêu của đề tài nhằm 
tuyển chọn một số chủng vi khuẩn 
mới có hoạt tính đối kháng với các 
vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm 
hùm để sử dụng trong điều chế 
chế phẩm probiotics, xây dựng 
quy trình công nghệ sản xuất chế 
phẩm probiotics cho tôm hùm nuôi 
tại Việt Nam.

Kết quả đề tài đã làm giàu bộ sưu tập 
chủng vi khuẩn có hoạt tính đối kháng với các 
vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên động vật thủy 
sản, xây dựng thành công quy trình công 
nghệ sản xuất chế phẩm probiotics đông khô 
cho tôm hùm. Đây cũng là thông báo đầu tiên 
trên thế giới xác nhận Vibrio owensii DY05 có 
thể là tác nhân gây bệnh trên tôm hùm Bông 
giai đoạn sau ấu trùng.

Các nhà khoa học Pháp làm việc với Viện 
Công nghệ Sinh học & Môi trường và Viện 

Nuôi trồng Thủy sản
Ba nhà khoa học Pháp gồm TS. Jean-Dominique Durand 

và TS. Jacques Panfil - Viện Nghiên cứu Phát triển, TS. Jean-
Pascal Torreton - đại diện IRD ở Việt Nam đã làm việc với 
Viện CNSH&MT và Viện NTTS sáng 06/11. Hai bên đã thảo 
luận, thống nhất phương án hợp tác và nguồn tài trợ để xây 
dựng cơ sở dữ liệu đa dạng loài cá (barcoding) ở Biển Đông 
và các nước trong khu vực tam giác san hô (Philippines, In-
donessia) và vịnh Thái Lan, đề xuất hướng nghiên cứu di 
truyền quần thể, sinh học cá, bảo tồn đa dạng sinh học theo 
tiếp cận hệ sinh thái.

Chế phẩm probiotics Bio - Lobster 1 và 2

Dấu hiệu bên ngoài đặc trưng của 2 nhóm tôm hùm thí nghiệm: Tôm hùm cảm nhiễm với 
V. owensii DY05 (A+B) và tôm hùm đối chứng (C+D)

Chế phẩm probiotics sau khi đông khô

Vòng kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn 
biển sinh bacteriocin 

Bộ điều khiển sau khi chế tạo (trái) và hình ảnh bố trí thực tế thử 
nghiệm trên động cơ Yanmar 4CH tại Bộ môn Động lực (phải)



Tại đêm Gala tổ chức tối 24/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường đã tổng kết các hoạt động tình nguyện của sinh viên 
năm 2013, vinh danh các tình nguyện viên xuất sắc; nghe đại 
diện các tổ chức tình nguyện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và 
kế hoạch công tác thời gian tới, đồng thời giao lưu với mẹ Việt 
Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảm.

Gala sinh viên “Vang mãi khúc ca 
tình nguyện năm 2013”

Hội thi văn nghệ kỷ niệm 54 năm 
ngày truyền thống Trường ĐHNT và 

chào mừng tân sinh viên K55
Hội thi được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường tổ chức tối 

01/10. Tham gia hội thi, sinh viên các Khoa/Viện đã trình diễn 
nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc 
và thể hiện sự tự hào khi được học tập, rèn luyện tại Trường 
ĐHNT. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải 
nhì và 1 giải cho tiết mục ấn tượng nhất.
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Chương trình “Hành trình bài ca sinh 
viên” diễn ra tại Trường ĐHNT ngày 27/10 
với ý tưởng từ những chuyến xe chở sắc 
màu tuổi trẻ, thông qua tiếng hát của sinh 
viên mọi miền để gắn kết những ước mơ, nối 
vòng tay lớn, nâng cao tinh thần đoàn kết, 
tình nguyện và trách nhiệm với gia đình, xã 
hội, tình yêu với quê hương. Kết thúc chương 
trình, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho sinh 
viên Nguyễn Đăng Hà Giang (54KDTM).

“Hành trình bài ca sinh viên” tại Trường ĐHNT
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Cuộc thi “Nữ sinh Tài năng Duyên dáng NTU 2013”
Đêm chung kết cuộc 

thi đã diễn ra tối 19/11 với 
sự tham dự của 20 thí sinh 
xuất sắc nhất được tuyển 
chọn qua vòng sơ khảo (từ 
01/11 - 18/11). Các thí sinh 
tham gia 4 phần thi: trình 
diễn trang phục tự chọn, 
trang phục truyền thống, 
thi tài năng, thi ứng xử. Kết 
quả, giải nhất cuộc thi thuộc 
về thí sinh Trần Thị Thùy 
Trang (53TADL2). 

Cuộc thi được tài trợ 
bởi Công ty Cổ phần Viễn 
thông Quân đội Viettel chi 
nhánh Khánh Hòa, Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Ánh Sáng, Trung tâm 
Anh ngữ Quốc tế Alpha Pro.

Phát động chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”
Lễ phát động chương trình “Tỏa sáng nghị lực 

Việt - Tôn vinh những “Nick Vujicic” Việt Nam” diễn ra 
tại Trường ĐHNT tối 07/12. Tham gia chương trình, 
sinh viên được giao lưu về chủ đề “Sống trung thực 
- sống nghị lực - sống trách nhiệm” với các nhân vật 
khách mời nổi tiếng và tấm gương nghị lực vượt khó 
vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình tổ chức nhằm mục đích tiếp nối 
thành công của chương trình Nick Vujicic tại Việt Nam 
và thực hiện cuộc vận động Thanh niên sống đẹp - 
sống có ích do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát 
động; đồng thời, tôn vinh những tấm gương vượt lên 
số phận, có thành tích tốt, có đóng góp tiêu biểu cho 
cộng đồng.

Diễn viên Quyền Linh tham gia giao lưu với sinh viên
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Buổi tọa đàm với chủ đề “Phụ nữ hiện 
đại và hạnh phúc gia đình” được tổ chức 
chiều 18/10. Tại đây, CBVC đã giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức cuộc sống, 
giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con, 
ứng xử trong giao tiếp… Sự thành công 
của buổi tọa đàm đã đem lại niềm vui sau 
giờ làm việc, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích 
trong cuộc sống.

Tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10

Đoàn cán bộ và sinh viên Trường ĐHNT 
do TS. Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng, trưởng 
đoàn đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
- Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội 
nhân dân Việt Nam tại Ban Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Khánh Hòa ngày 12/10. Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã về thăm, làm việc với 
Trường ĐHNT ngày 9/5/1983 và để lại ấn 
tượng sâu sắc, khó quên trong CBVC, SV 
về hình ảnh một người lãnh đạo giản dị, 
gần gũi.

Viếng Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp

Giao lưu, đối thoại giữa sinh viên Khoa Xây dựng với 
doanh nghiệp

Hơn 300 sinh viên Khoa xây 
dựng tham gia buổi giao lưu, đối 
thoại với 7 công ty xây dựng trong 
và ngoài tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi 
giao lưu, đại diện các công ty đã 
giải đáp thắc mắc và phổ biến 
công nghệ xây dựng mới, tư vấn 
kiến thức, kỹ năng cần có khi tham 
gia phỏng vấn tuyển dụng, làm 
việc, chia sẻ kinh nghiệm trong 
công việc nhằm động viên, tạo 
động lực cho sinh viên học tập tốt, 
rèn luyện tốt.

Gặp mặt cựu giáo chức Trường ĐHNT
Tại buổi gặp mặt hội viên Hội 

Cựu giáo chức của Trường ngày 
14/11, Phó Hiệu trưởng Phan 
Thanh Liêm đã báo cáo tình hình 
của Trường, chúc mừng các cựu 
cán bộ nhân kỷ niệm ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11; cảm ơn Hội 
đã theo dõi và có nhiều đóng góp 
cho sự phát triển của Nhà trường. 
Chủ tịch Hội Phan Trọng Huyến 
đã báo cáo tình hình hoạt động 
của Hội và đóng góp ý kiến về các 
mặt hoạt động của Trường.

Giao lưu giữa cựu học giả, cựu sinh viên Fulbright với 
cán bộ và SV Trường ĐHNT

Buổi giao lưu được tổ chức ngày 
04/10 với sự phối hợp của Chương 
trình Fulbright. Trong không khí thân 
tình và cởi mở, các cựu học giả, cựu 
sinh viên Fulbright đã chia sẻ với cán 
bộ và sinh viên Trường ĐHNT kinh 
nghiệm thực tiễn học tập, cách thức 
tìm kiếm học bổng và thông tin về 
cơ hội du học tại Hoa Kỳ thông qua 
chương trình học bổng của Fulbright.
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Khóa tập huấn quốc tế về Vi nang Sinh học lần VI 
(04-07/3/2014)

Hội nghị Khoa học Thủy sản Việt - Hàn (02/2014)

Ngày mở (Open day) Trường ĐHNT (03/2014)

SỰ KIỆN SẮP TỚI

HAPPY NEW YEAR 

Nghiên cứu khoa học và hợp tác đối ngoại là thế mạnh của Viện với nhiều công trình nghiên cứu, dự án đã và đang 
thực hiện như: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong nuôi 
trồng hải sản; Nghiên cứu công nghệ vi nang (microencapsulation) để bao dầu gấc đạt tiêu chuẩn thực phẩm; Đánh giá 
rủi ro ký sinh trùng với các công cụ tích hợp trong chuỗi giá trị sản xuất thủy sản EU (Dự án EU); Di truyền học bảo tồn 
phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài nguyên đối với sự thay đổi tại đồng bằng sông Mê Kông 
(Dự án PEER hợp tác với Đại học Old Dominion, Mỹ) …

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
VÀ MÔI TRƯỜNG

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường tiền 
thân là Phòng thí nghiệm trung tâm, được thành 
lập năm 1992. Qua 21 năm xây dựng và phát 
triển, đến nay, Viện có đội ngũ cán bộ trình độ 
chuyên môn cao (với 1 PGS, 3 TS, 10 Thạc sĩ, 19 
Cử nhân) và hệ thống phòng thí nghiệm chuyên 
sâu, hiện đại thuộc các chuyên ngành vi sinh - 
hóa sinh, công nghệ sinh học và môi trường.

Cùng với đào tạo hệ đại học, sau đại học 
ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ kỹ thuật 
môi trường, Viện đã phối hợp với Cục Thú y đào 
tạo ngắn hạn về chuẩn đoán phân tử các bệnh 
thủy sản, đào tạo ngắn hạn cho sinh viên Đại 
học Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem 
(UJEP), Cộng hòa Séc.

Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đi thăm 
cơ sở vật chất của Viện


