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BẢN TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Kí kết hợp tác với Hiệp hội xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP)

Trường ĐHNT đã kí kết thỏa thuận hợp tác với 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là hợp tác 
trong đào tạo, nghiên cứu và trong kết nối, chia 
sẻ thông tin.

Hội thảo quốc tế “Quy chế pháp lý 
của đảo, đá trong luật quốc tế và 

thực tiễn Biển Đông”

Từ ngày 17 - 18/8/2016, Trường ĐHNT phối hợp 
với Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức hội thảo 
quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá 
trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông” với sự 
tham gia của hơn 100 học giả, nhà nghiên cứu 
Việt Nam và quốc tế.

Lễ tốt nghiệp đại học, cao đẳng 
chính quy năm 2016

Từ ngày 15/9 đến ngày 17/9/2016, Nhà trường tổ 
chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp (đợt 1 
năm 2016) cho 1.468 tân cử nhân, tân kỹ sư.

Trong số này:

2  

10  

6  

năm Ngày Truyền thống 
Trường Đại học Nha Trang57

Sáng 1/10/2016, Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) đã tổ chức lễ kỷ 
niệm 57 năm Ngày Truyền thống (2/10/1959 – 2/10/2016) và khai 
giảng năm học 2016 - 2017 với sự tham dự của các đại biểu là lãnh 
đạo tỉnh, các sở, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trên 
địa bàn cùng hơn 3000 cán bộ và tân sinh viên K58.

PGS.TS Trang Sĩ Trung- Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống 
57 năm xây dựng và phát triển của trường, khen thưởng cho các tập 
thể, cá nhân, các sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-
2016 và các tân sinh viên có điểm số cao trong kỳ tuyển sinh 2016.

(2/10/1959 - 2/10/2016)
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI HIỆP HỘI CHẾ BIẾN 
VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

S au lễ ký hợp tác, Trường ĐHNT đã tham gia Hội thảo 
“Các nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất thủy sản” với 5 báo cáo tham luận: Cấu trúc chuỗi cung 
ứng và sự tuân thủ các tiêu chuẩn ATTP quốc tế - trường 
hợp cá tra và tôm Việt Nam; Thành công và thất bại của các 
sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng trên thị trường EU; Công 
nghệ chiết tách và ứng dụng protein từ phế liệu thủy sản 
bằng phương pháp điều chỉnh pH; Nâng cao hiệu quả chế 
biến tôm thông qua phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng 
từ nguyên liệu còn lại - một hướng đi triển vọng và khả thi; 
Áp dụng các giải pháp KHCN nhằm cải thiện chất lượng 
thủy sản sau khai thác.

Ngày 4/8/2016, Trường ĐHNT đã kí kết thỏa thuận hợp 
tác với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP). Tham dự lễ ký có PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu 
trưởng Nhà trường, ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký 
VASEP cùng đại diện các đơn vị của hai bên.

VASEP là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 
VASEP được thành lập nhằm phối hợp, liên kết hoạt động của 
các doanh nghiệp, giúp nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam; Phát triển, tạo 
nguồn nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu thủy sản, đại diện và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên.

T heo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp 
tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và kết nối, chia sẻ 

thông tin. 

V ề đào tạo và nghiên cứu: Hai bên sẽ phối hợp tổ chức 
các khóa đào tạo ngắn hạn cho ngành và doanh nghiệp 

thủy sản; Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế 
chuyên ngành. Trong đó, VASEP hỗ trợ Nhà trường đánh giá 
chất lượng đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo gắn 
với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; Nhà trường hỗ trợ VASEP 
huấn luyện, đào tạo cán bộ. 

V ề hợp tác kết nối, chia sẻ thông tin: Hai bên nghiên cứu 
khả năng đồng sáng lập/thành lập các ngành đào tạo 

hoặc viện nghiên cứu; xem xét xây dựng, vận hành “Diễn 
đàn Khởi nghiệp” trên cổng thông tin điện tử của VASEP. 
Nhà trường sẽ mời đại diện của VASEP và doanh nghiệp 
trong ngành tới thuyết trình, trao đổi với sinh viên và giảng 
viên các vấn đề chuyên môn. VASEP sẽ hỗ trợ Nhà trường 
kết nối với các doanh nghiệp để giảng viên và sinh viên 
có điều kiện tham quan thực tế, thực tập tốt nghiệp, kết 
nối với các quỹ, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước 
giúp các nhà khoa học có điều kiện thực hiện đề tài, dự 
án nghiên cứu.

S áng 13/7/2016, đoàn công tác do TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐH Giáo dục đã đến thăm và làm việc với Trường ĐHNT.

T ại buổi làm việc, sau khi giới thiệu về thế mạnh nổi bật, tiềm năng 
hợp tác của mỗi trường, hai bên đã trao đổi, thảo luận nội dung hợp 

tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các 
lĩnh vực có liên quan, tạo điều kiện cho việc kí kết hợp tác chính thức giữa 
hai trường trong tương lai.

Trường ĐH Giáo dục được thành lập ngày 21/12/1999, là một trong 7 
trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐH Giáo dục hiện 
đào tạo 6 chuyên ngành đại học, 9 chuyên ngành thạc sĩ, 3 chuyên ngành 
tiến sĩ, trong đó, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là khoa học sư phạm, quản 
lý giáo dục và nghiên cứu về khoa học giáo dục.

THIẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC MỚI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
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Từ ngày 25 - 26/7/2016, TS. Dawn Bikowski - Giám đốc Chương 
trình cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh (English Language improvement 
Program - ELIP), Trường Đại học Ohio - Mỹ đã đến thăm và thảo 
luận phương hướng hợp tác với Trường ĐHNT.

T ại buổi làm việc với lãnh 
đạo Nhà trường, TS. Dawn 

Bikowski đã giới thiệu chương 
trình ELIP nhằm củng cố, nâng 
cao kiến thức, kỹ năng sử dụng 
ngôn ngữ Anh cho sinh viên 
bản xứ và quốc tế theo học tại 
Trường Đại học Ohio. Hai bên 
đã thảo luận phương hướng, 
các chương trình hợp tác thời 
gian tới, trước mắt sẽ tập trung 
vào lĩnh vực đào tạo và nâng 
cao năng lực tiếng Anh cho 
giảng viên, sinh viên thông qua 

các hội thảo chuyên đề, trao đổi 
nghiên cứu, viết báo, xuất bản 
sách và ứng dụng công nghệ 
trong giảng dạy.

N gày 26/7, TS. Dawn 
Bikowski có buổi trao 

đổi học thuật với giảng viên 
Khoa Công nghệ Thông tin, 
Khoa Ngoại ngữ về ứng dụng 
công nghệ trong giảng dạy 
(E - learning), với chủ đề “E - 
learning và ứng dụng trong việc 
giảng dạy, học tập ngoại ngữ.” 

CƠ HỘI HỢP TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

N gày 14/7/2016, Nhà trường 
đã thảo luận với ThS. Trần 

Ngọc Khang đại diện cho Trường 
Kinh doanh Geneva, Thụy Sĩ. Đây 
là trường hàng đầu của Thụy Sĩ về 
đào tạo các chuyên ngành Quản 
trị Kinh doanh, Tài chính Ngân 
hàng. Buổi làm việc đã giúp hai 
bên hiểu được về tiềm năng, thế 
mạnh của mỗi bên, từ đó đề xuất 
các chương trình hợp tác đào tạo 
Quản lý khách sạn và ngắn hạn.  

N gày 30/8/2016, đoàn 
công tác của Trường ĐH 

JeonJu (JJU), Hàn Quốc do ông 
Lee Hyuk Joo - Trưởng Phòng 
Giáo dục Quốc tế dẫn đầu đã 

đến thăm và làm việc với Trường 
ĐHNT. ĐH JeonJu là trường đại 
học đa ngành, có chất lượng 
đào tạo hàng đầu Hàn Quốc 
về các ngành kinh tế, kỹ thuật, y 
tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. 
Nhận thấy được các tiềm năng 
trong hợp tác của hai trường, 
lãnh đạo hai bên đã trao đổi, 
thảo luận nội dung hợp tác 
đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, trao 
đổi giảng viên và sinh viên. Dự 
kiến trong thời gian tới, hai bên 
sẽ tập trung triển khai liên kết 
đào tạo chuyên ngành quản trị 
du lịch, quản trị khách sạn.

Trong hai tháng 7 và 8/2016, Trường ĐHNT đã thảo luận các cơ hội hợp tác đào  tạo về quản trị du lịch, triển khai các dự án 
nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên với các đối tác đến từ Thụy Sĩ và Hàn Quốc.

CƠ HỘI HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC 
QUẢN TRỊ DU LỊCH VỚI THỤY SĨ VÀ HÀN QUỐC

Trường ĐHNT và Trường Đại học Ohio đã có quan hệ 
hợp tác từ năm 2009 thông qua Trung tâm đào tạo Lãnh 
đạo toàn cầu với dự án tư vấn hợp tác quốc tế. Thông 
qua các chương trình hợp tác, hàng năm, hai bên đã cử 
giảng viên, sinh viên đến học tập và thực tế chuyên môn, 
phối hợp tổ chức hội thảo.

Thảo luận với ThS. Trần Ngọc Khang

Thảo luận với ĐH JeonJu, Hàn Quốc



Các hoạt động chính của Dự án Eramus + 
hợp tác với UJEP: 

* Chương trình trao đổi cán bộ: hai bên 
đã tiến hành trao 
đổi 8 lượt cán bộ 
trong thời gian 10 
ngày, trong đó, NTU 
cử 6 cán bộ đến Séc, 
UJEP cử 2 cán bộ đến 
Trường để học tập, 
trao đổi kinh nghiệp 
và phối hợp xây dựng 
dự án.

* Chương trình 
trao đổi sinh viên: 
UJEP đã cử 2 nghiên 

cứu sinh đến NTU để thực tập trong thời 
hạn 3 tháng. NTU cử 8 sinh viên đến Séc để 
học tập trong 1 học kỳ.

  HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI 4

H ội nghị đánh giá các 
hoạt động hợp tác giữa 

hai bên trong năm 2016 đã 
đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, nổi bật, trong đó: NTU 
đã nghiên cứu và chuyển giao 
thành công cho VNF quy trình 
công nghệ sản xuất dịch mực, kỹ 
thuật cải tiến công đoạn cô đặc 
dịch thủy phân protein để nâng 
cao chất lượng SSE và ứng dụng 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
SSE. Các quy trình công nghệ 
mới này đã góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm của VNF, 
và được thị trường đón nhận 

tích cực. VNF đã trao “Quỹ học 
bổng hỗ trợ học tập VNF” (tổng 
trị giá trên 50 triệu đồng) và triển 
khai việc tuyển dụng sinh viên 
vào làm việc tại công ty. 

T rên cơ sở kết quả đạt được, 
hai bên đã thảo luận, thống 

nhất nội dung hợp tác các năm 
tiếp theo, trong đó: NTU tiếp tục 
nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ mới phục vụ sản xuất của 
VNF, hai bên tăng cường trao 
đổi cán bộ nghiên cứu, VNF hỗ 
trợ đầu tư nâng cấp trang thiết 
bị phục vụ nghiên cứu của NTU.

Ngày 20/9/2016, Hội nghị 
tổng kết kết quả hợp tác năm 
2016, thảo luận nội dung 
hợp tác các năm tiếp theo 
giữa Trường ĐHNT (NTU) 
và Công ty Cổ phần Việt Nam 
Food (VNF) đã được tổ chức 
tại Trường ĐHNT.

Ngày 1/2/2016, NTU và VNF đã ký kết thỏa 
thuận hợp tác, theo đó, hai bên sẽ triển khai 
nghiên cứu công nghệ xử lý thứ phẩm thủy 
sản, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, phát 
triển dịch vụ gia công phân tích thí nghiệm, cấp 
học bổng và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp...

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 
VÀ THẢO LUẬN HỢP TÁC MỚI 

GIỮA TRƯỜNG ĐHNT VÀ CÔNG TY 
VIỆT NAM FOOD (VNF)

ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHNT THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐH UJEP- CH SÉC 

T heo kế hoạch hợp tác giữa Trường ĐHNT (NTU) và Đại học Jan 
Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (UJEP), Cộng hòa 

Séc, hai cán bộ của Phòng Hợp tác Đối ngoại - NTU đã có chuyến thăm 
và làm việc tại UJEP từ ngày 8/9 đến 18/9/2016. Hoạt động nằm trong 
khuôn khổ của Dự án Eramus + do 
Cộng đồng Châu Âu tài trợ.

T ại UJEP, Đoàn đã làm việc với 
Phòng Hợp tác quốc tế của 

Trường, với trọng tâm là thảo luận về 
chương trình hợp tác trao đổi cán bộ 
và sinh viên trong khuôn khổ dự án 
Eramus + . Hai bên cũng sẽ phối hợp 
làm báo cáo tổng kết dự án, dự kiến 
các nội dung mới cho năm học tới 
nhằm nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ 
Chương trình Eramus +

C ũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã gặp gỡ và làm việc 
với đại diện lãnh đạo của UJEP và các Khoa Môi trường, Khoa Công 

nghệ và Quản lý để thảo luận chi tiết các vấn đề hợp tác chuyên môn.
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N gày 5/8/2016, lễ 
khai giảng khóa 

đào tạo cao học liên kết 
giữa Trường ĐHNT với 
Trường ĐH Bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng đã được 
long trọng tổ chức với sự 
tham dự của lãnh đạo của 
hai nhà trường cùng 95 
tân học viên.

P hát biểu tại buổi lễ, 
lãnh đạo hai trường 

đã chúc mừng các học 
viên trúng tuyển và mong 
muốn các tân học viên sẽ 
tập trung thời gian, trí tuệ 
cho việc học tập, nghiên 
cứu để hoàn thành xuất 
sắc khóa học, trở thành 
những cán bộ có năng 
lực chuyên môn cao. Lãnh 

đạo cũng gửi lời cảm ơn 
đến các giảng viên, nhà 
khoa học sẽ tham gia 
giảng dạy, hướng dẫn 
nghiên cứu cho học viên, 
qua đó góp phần thúc 
đẩy sự phát triển đào tạo 
và nghiên cứu khoa học 
của hai trường.

Chương trình liên kết 
đào tạo cao học niên 
khóa 2016 - 2018 có 03 
chuyên ngành, với 95 học 
viên trúng tuyển, trong 
đó: 38 học viên ngành 
Kỹ thuật Điện, 40 học 
viên Kỹ thuật Xây dựng 
công trình Dân dụng và 
Công nghiệp, 17 học viên 
Kỹ thuật Xây dựng công 
trình Giao thông.

KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO CAO HỌC LIÊN KẾT VỚI 
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO 
CAO HỌC THỦY SẢN NHIỆT ĐỚI 2016 

T rong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo 
thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP), Trường ĐHNT đã 

cử 3 học viên (Võ Thị Thu Hiền - chuyên ngành Nuôi 
trồng thủy sản, Nguyễn Hữu Thanh - chuyên ngành 
Khai thác thủy sản, Võ Khánh Linh - chuyên ngành 
Công nghệ sinh học) tham gia khóa học tại Trường 
ĐH Kagoshima, Nhật Bản từ ngày 20/8 - 28/9/2016. 
Trong thời gian học tập tại Trường ĐH Kagoshima, 
các học viên được Nhà trường và Công ty Cổ phần 
Việt Nam Food hỗ trợ kinh phí và được nhận học 
bổng trị giá 160.000 JPY của JASSO (Tổ chức dịch vụ 
cho sinh viên thuộc Chính phủ Nhật Bản).

T heo thỏa thuận hợp tác, Trường ĐH Kagoshima 
sẽ cử 3 học viên sang học tập tại Trường ĐHNT từ 

ngày 22/10 - 31/11/2016 (với các học phần: Genetics 
in Aquaculture and Fisheries; Developmental Biology 
for Aquatic Animals; Fish Nutrition & Aqua - feeds). 

Trước đó, lễ ký tham gia Chương trình thạc sĩ 
Thủy sản nhiệt đới (ILP) và thỏa thuận hợp tác 
giữa Trường ĐHNT với Trường ĐH Kagoshima, 
Nhật Bản đã diễn ra vào ngày 29/2/2016 tại Nha 
Trang. Theo thỏa thuận, hàng năm, bên cạnh hợp 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi thông 
tin, hai trường sẽ trao đổi giảng viên và học viên 
qua học tập ở mỗi trường.



S áng ngày 25/8/2016, Trường ĐHNT đã tổ chức làm thủ tục 
nhập học (đợt 1) cho các các tân sinh viên. Trong đợt này, 

Trường ĐHNT đã làm thủ tục nhập học cho gần 3.000 sinh viên 
hệ đại học, cao đẳng chính quy khóa 58 (niên khóa 2016 - 2020).

N hà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm 
hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị, các 

tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn để quá trình nhập 
học của các tân sinh viên được diễn ra thuận lợi và nhanh 
chóng. Tất cả các tân sinh viên đều được bố trí các khu ký 
túc xá sạch đẹp, chất lượng phục vụ tốt, đảm bảo an ninh. 

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các tân sinh viên 
sẽ tham gia tuần sinh hoạt công dân sinh viên từ 
ngày 29/8/2016.

B ắt đầu từ năm 2016 Nhà trường thực hiện 
chính sách hỗ trợ sinh viên đăng ký theo học 

các ngành thủy sản truyền thống, bao gồm: Khai thác 
thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy 

sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản và 
Kinh tế nông nghiệp. Theo đó, sinh viên học các 

ngành này được miễn phí chỗ ở trong ký 
túc xá và cấp 10 học bổng cho 10 

sinh viên nhập học có điểm 
cao nhất của mỗi ngành (1 

triệu đồng/suất).

TRƯỜNG ĐHNT CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 58 NHẬP HỌC

N ăm 2016, Nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng cho 1.241 SV đại học chính quy khóa 54 (2012 

- 2016), 227 SV cao đẳng chính quy khóa 55 (2013 - 2016). 
Nhân dịp này, Nhà trường khen thưởng 159 SV tốt nghiệp 
loại xuất sắc và giỏi. Ngoài ra, 4 SV tốt nghiệp xuất sắc và 
17 SV loại giỏi có điểm số cao nhất của 17 ngành đào tạo 
cũng được nhận học bổng của Công ty TNHH Thủy sản 
Mỹ Úc và Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh.

P hát biểu tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Trang Sĩ Trung - 
Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng và đánh giá cao 

những cố gắng của các tân cử nhân, tân kỹ sư trong quá 
trình học tập tại trường, đồng thời mong muốn các các 
tân cử nhân, tân kỹ sư luôn đồng hành cùng Nhà trường 
trong mọi hoạt động và tiếp tục trở lại học tập các chương 

trình đào tạo cao hơn. Hiệu trưởng cũng cảm ơn các bậc 
phụ huynh đã tin tưởng và lựa chọn Trường ĐHNT là nơi 
để gửi con em đến học tập, cùng với Nhà trường giáo dục 
các em trở thành những công dân có ích của đất nước.

T ại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ghi 

nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, giảng 
viên Trường ĐHNT trong việc xây dựng lực lượng lao động 
chất lượng cao và đội ngũ cán bộ chủ chốt cho tỉnh. Ông 
chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ sư, hi vọng các em tiếp 
tục nỗ lực để đạt được nhiều thành công hơn nữa và đem 
tâm huyết của tuổi trẻ, kiến thức đã được học đóng góp 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và 
Khánh Hòa nói riêng.
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Từ 15 - 17/9/2016, Nhà trường 
tổ chức lễ bế giảng và trao bằng 
tốt nghiệp (đợt 1) cho 1.468 tân 
cử nhân, tân kỹ sư. Ông Nguyễn 
Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Khánh Hòa đã đến dự.

LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016
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C ác tân kỹ sư, cử nhân đã trực tiếp tham gia phỏng 
vấn, nộp hồ sơ cho 13 doanh nghiệp, gồm: Six 

Senses Ninh Vân Bay Resort & Spa, Công ty Cổ phần 
Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH Khu du lịch 
Vịnh Thiên Đường, Công ty Dịch vụ Mobifone Khu 
vực 7, Công ty Cổ phần Sen Quốc tế, Công ty TNHH 
Đường Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát, 
Công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc tế, Công ty 
TNHH Đông dược Dân Lợi, FPT shop, Vinpearl Nha 
Trang, Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Tân Long - 
Chi nhánh Nha Trang, Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng 
Không sân bay Đà Nẵng. Trong đợt này, các doanh 
nghiệp đã tiếp nhận hơn 650 hồ sơ dự tuyển.

T rong những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm 
xây dựng và duy trì hợp tác với các doanh nghiệp,  

thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng góp phần 
giúp sinh viên có điều kiện tham gia phỏng vấn, tìm 
kiếm việc làm, khởi nghiệp. Đồng thời, là cơ hội tốt để 
doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung lao động trẻ, có 
chất lượng.

Nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm 
cho các tân kỹ sư, cử nhân ngay sau khi 
tốt nghiệp, ngày 18/9/2016, Nhà trường đã tổ chức 
Ngày hội tuyển dụng việc làm lần II năm 2016 với sự tham gia 
của 13 doanh nghiệp trên cả nước.

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM 
LẦN II NĂM 2016

BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
 LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

VÀ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
Chiều 19/7/2016, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường 
ĐHNT về tình hình hoạt động của Trường.

B í thư tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Trường 
ĐHNT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu khoa học, trong đó quan tâm đến vấn đề khôi 
phục rừng ngập mặn và giải pháp chống sụt, lún bờ 
biển. Đồng thời, tham gia tích cực vào chương trình 
đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, đặc biệt là trong 
lĩnh vực khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy sản, 
quan tâm bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho sinh 
viên, hỗ trợ Trường ĐH Khánh Hòa trong công tác 
đào tạo trình độ đại học, nhất là đối với 2 ngành: 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh.

T rong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Trường ĐHNT đã lãnh đạo Nhà 
trường thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển, có nhiều biện pháp 

đổi mới công tác đào tạo sinh viên, khoa học công nghệ, hợp tác 
đối ngoại và xây dựng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã hoàn 
thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về: Quy 
hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020; Nghiên cứu, ứng dụng các đề 
tài, dự án khoa học trong nuôi trồng, phát triển, khai thác và bảo vệ 
bền vững nguồn lợi thủy hải sản và hệ sinh thái biển; Chỉ đạo Viện 
Nghiên cứu và Chế tạo tàu thủy nghiên cứu, chế tạo tàu cá bằng vật 
liệu composite…
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S áng 1/10/2016, Trường ĐHNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm 
Ngày Truyền thống (2/10/1959 – 2/10/2016) và khai giảng 

năm học 2016 - 2017. Tham dự lễ có ông Nguyễn Đắc Tài - UV 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; 
Lãnh đạo các sở, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn 
tỉnh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng hơn 3.000 sinh viên và 
CBVC Nhà trường.

T hay mặt toàn thể cán bộ giảng viên, chuyên viên, PGS.TS 
Trang Sĩ Trung – Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại truyền 

thống 57 năm xây dựng và phát triển của trường với những 
thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, hợp tác đối ngoại... Hiệu trưởng 
cũng căn dặn các tân sinh viên K58 phải phát huy thành tích 
đạt được, tiếp tục học tập tốt, rèn luyện tốt để lập thân, lập 
nghiệp, góp phần vào sự phát triển của đất nước và tô thắm 
thêm truyền thống anh hùng của Nhà trường.

T ại buổi lễ, ban tổ chức cũng công bố và 
trao quyết định khen thưởng cho một số 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động công đoàn, bảo vệ an ninh trật tự 
xã hội, cũng như có nhiều đóng góp trong 
sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường 
trong năm học 2015-2016.

N hằm tạo không khí phấn khởi, động 
viên sinh viên tiếp tục cố gắng học tập, 

nhà trường đã kịp thời khen thưởng cho 5 SV 
có kết quả học tập loại xuất sắc, 167 SV giỏi 
năm học 2015 – 2016 và 4 tân SV có kết quả 
cao trong đợt xét tuyển đại học năm 2016. Các 
doanh nghiệp đã trao học bổng khuyến khích 
học tập trị giá 40 triệu đồng cho các SV học 
giỏi, xuất sắc, SV nghèo vượt khó. Nhân đây, 
Trường ĐHNT cũng trao học bổng của Hội 
Khuyến học Trường (tổng trị giá 60.000.000 
đồng) cho SV khóa 58 theo học các ngành 
thủy sản truyền thống.

năm Ngày Truyền thống 
Trường Đại học Nha Trang57
(2/10/1959 - 2/10/2016)

Trường Đại học Nha Trang tiền thân là Khoa Thủy sản thành 
lập năm 1959 tại Học viện Nông lâm Hà Nội. Sau 57 năm xây 
dựng và phát triển, Nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo 
công lập đa ngành với 12 khoa, viện đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, 5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 12 chuyên ngành thạc 
sĩ, 30 chuyên ngành đại học, 15 chuyên ngành cao đẳng. Nhà 
trường hiện có hơn 640 cán bộ viên chức, trong đó hơn 471 cán 
bộ giảng dạy, với 9 PGS, 110 TS, hơn 334 Ths. Trường đã đào 
tạo cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao với gần 3.000 
thạc sĩ và tiến sĩ, hơn 50.000 cử nhân và kỹ sư. Nhà trường vinh 
dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao 
quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lao động vào năm 2006.
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Ngày 29/7/2016, Trường ĐHNT phối hợp với Hội Cơ học Vật rắn biến dạng tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc “Vật liệu và kết 
cấu composite: Cơ học, công nghệ và ứng dụng”. Tham dự hội nghị có PGS.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS 
Trần Ích Thịnh - Chủ tịch Hội Cơ học Vật rắn biến dạng, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 150 nhà khoa 
học đến từ 40 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trong nước và quốc tế.

1 20 báo cáo khoa học (thảo luận tại 6 tiểu ban trong 18 
phiên họp)  đã công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực: 

Cơ học vật liệu (Composite cốt sợi/polymer; Composite/
nền kim loại; Composite sandwich; Nanocomposite; Kết 
cấu composite: dầm, tấm, vỏ; Vật liệu, kết cấu composite 
FGM); Công nghệ mới trong công nghiệp tàu thủy, cơ 
khí, xây dựng, giao thông và một số lĩnh vực khác; Triển 
khai ứng dụng vật liệu composite trong các lĩnh vực công 
nghiệp, đời sống... Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã triển lãm 
các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và một số sản 
phẩm được sản xuất từ vật liệu Composite.

T rường ĐHNT có 11 báo cáo tham luận tham gia hội nghị, 
tập trung vào các vấn đề: Nghiên cứu giải pháp chống 

ăn mòn, phá hủy các công trình bê tông ven biển; Một số 
đánh giá về thực trạng ngành công nghiệp vật liệu composite 
tại Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vật 
liệu polypropylene coplymer (PPC) trong đóng tàu cá xa bờ 
Việt Nam; Nghiên cứu xác định hệ số hiệu chỉnh nhằm đẳng 
hướng hoá tấm composite lớp trực hướng dùng trong đóng 
tàu; Nghiên cứu thực nghiệm tổn thất truyền âm qua buồng 
máy tàu khách vỏ composite và qua kết cấu tấm composite 
sandwich dùng trong tàu thủy; Nghiên cứu độ bền của tấm 
kết cấu vỏ tàu composite bị va đập bởi trọng vật rơi tự do; Sự 
phát triển tàu cá vỏ composite Việt Nam…
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ VẬT 
LIỆU VÀ KẾT CẤU COMPOSITE 

N gày 17/8/2016, Viện nghiên cứu và chế tạo tàu thủy (UNINSHIP) đã 
hạ thủy thành công tàu Đức Tâm 01 cho ngư dân Phùng Đức Thu 

tại Nghệ An. Tàu Đức Tâm là mẫu tàu 24m, có hình dáng tương tự tàu 
Kim Anh 2015, Hải Dương 2016, Tuấn Tú 01, nhưng kết cấu có nhiều thay 
đổi, đặc biệt là kết cấu hầm cách nhiệt và boong tàu. Hơn 80% thân tàu 
có kết cấu sandwich, giúp nâng cao khả năng cách nhiệt, chống ồn và 
chống rung lắc. Đặc biệt, với thay đổi kết cấu hầm cách nhiệt, giúp công 
tác bảo quản sản phẩm hiệu quả hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, chi phí đá bảo quản giảm so với tàu vỏ thép và vỏ gỗ cùng loại. 

T rước đó vào ngày 19/7/2016, UNINSHIP cũng hạ thủy thành công tàu 
Phúc Đại Lợi cho ngư dân Cao Hoài Bổn ở Bình Định. Tàu có hình 

dáng tương tự mẫu tàu Gia Bảo 2015 với 80% vỏ tàu có kết cấu sandwich, 
giúp tàu có khả năng chống nóng, cách nhiệt và cách âm tốt. Hông tàu 
được thiết kế nhọn nhằm giảm biên độ lắc, đường trục chân vịt nằm dưới 
đường cơ bản giúp cải thiện tốc độ so với tàu vỏ gỗ cùng kích cỡ. 

S ự hạ thủy thành công của tàu Phúc Đại Lợi và Đức Tâm 01 khẳng định 
tính phổ quát của tàu cá vỏ composite. Đến nay, các mẫu tàu cá vỏ 

composite do UNINSHIP thiết kế, thi công đã có mặt hầu khắp các tỉnh miền 
Trung và nhận được phản hồi tốt từ các chủ tàu. Thực tế này đã mang lại 
niềm tin và sức thu hút của tàu cá vỏ composite đối với ngư dân cả nước.

HẠ THỦY TÀU CÁ COMPOSITE ĐỨC TÂM 01 VÀ PHÚC ĐẠI LỢI
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H ội nghị IIFET (International 
Institute of Fisheries 

Economics and Trade) diễn ra từ 
ngày 11/7/2016 đến 15/7/2016 tại 
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 
Aberdeen, thành phố Aberdeen, 
Scotland với chủ đề “Thách thức 
những giới hạn mới trong lĩnh 
vực thủy sản toàn cầu – Một 
điểm sáng phương Bắc” với sự 
góp mặt của nhiều nhà khoa học 
hàng đầu trên thế giới trong lĩnh 
vực thủy sản đến từ các trường đại 
học, các viện nghiên cứu, các tạp 
chí trên toàn thế giới.

T ại hội nghị, đã có khoảng 400 
báo cáo được trình bày trên 

các lĩnh vực: Kinh tế nuôi trồng thủy 
sản; Kinh tế thủy sản cho mục đích 
thương mại và mục đích giải trí; Thị 
trường thủy sản, thương mại và 
tiêu thụ; Chế biến thủy sản và hệ 
thống phân phối; Quản lý hệ sinh 

thái biển và lợi ích cạnh tranh; 
Viễn cảnh lớn cho toàn cầu, Điểm 
đặc biệt năm nay là “Diễn đàn đối 
thoại chính sách giữa nhà khoa 
học và nhà hoạch định chính sách 
và quan chức chính phủ”

T ham gia Hội thảo IIFET 2016, 
Trường ĐHNT có 4 giảng 

viên với 7 báo cáo được trình bày, 
trong đó bài báo “ Phân tích hiệu 
quả kỹ thuật của nghề nuôi tôm 
thẻ chân trắng tại Ninh Thuận, Việt 
Nam: Ứng dụng theo phương pháp 
Double bootstrap DEA “ của ThS. Lê 
Văn Tháp vinh dự được nhận giải 
thưởng Yamamoto của Hiệp hội 
nghiên cứu thủy sản quốc tế Nhật 
Bản (Japan International Fisheries 
Research Society - Yamamoto Prizes). 
Đây là giải thưởng được trao cho 
bài báo đã có đóng góp lớn và có ý 
nghĩa cho việc phát triển trách nhiệm 
về ngành ở các nước đang phát triển.

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG THAM GIA HỘI NGHỊ IIFET 2016

T iếp nối thành công của các hội thảo quốc tế “Chủ quyền đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Các khía cạnh 

lịch sử và pháp lý”  tổ chức vào tháng 4/2013 tại Quảng Ngãi và 
hội thảo “Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử”, tháng 6/2014 
tại Đà Nẵng, từ ngày 17 - 18/8/2016, Trường ĐHNT phối hợp với 
Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề 
“Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn 
Biển Đông”. Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 học giả, nhà 
nghiên cứu quốc tế và Việt Nam có chuyên môn sâu về luật biển 
quốc tế và đặc biệt quan tâm đến tình hình Biển Đông như: GS. 
Carl Thayer, GS. Erik Franckx, GS. Koichi Sato, TS. Timo Kivimaki, TS. 
Amy Searight, Đại sứ Nguyễn Quý Bính, TS. Trần Công Trục...

G ần 30 tham luận trình bày tại hội thảo và các phát biểu, 
thảo luận của các học giả, nhà nghiên cứu đã tập trung 

vào 3 chủ đề chính: Quy chế pháp lý của đảo và đá trong luật 
pháp quốc tế; Tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; Phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế 
về vụ kiện Biển Đông giữa Philippins và Trung Quốc. Trong đó, 
một số vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm như: phán 
quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) ngày 12/7/2016 về Quy 
chế pháp lý của các cấu trúc địa lý ở quần đảo Trường Sa, về 
“đường 9 đoạn” của Trung Quốc; Sự hủy hoại môi trường Biển 
Đông liên quan đến các hoạt động tôn tạo, mở rộng các bãi 
cạn để làm đảo nhân tạo ở quần thể đảo Trường Sa, vấn đề 
bồi đắp và quân sự hóa ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

T rong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức đã trưng bày Triển 
lãm về Hoàng Sa, Trường Sa với chủ đề “Những bằng chứng 

lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa” tại hội trường và Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “QUY CHẾ PHÁP LÝ 
CỦA ĐẢO, ĐÁ TRONG LUẬT QUỐC TẾ 

VÀ THỰC TIỄN BIỂN ĐÔNG”

Hội nghị IIFET 2016 quy tụ hơn 500 nhà khoa học 
hàng đầu thế giới, các nhà hoạch định chính sách và 
các thành viên chính phủ trong lĩnh vực thủy sản. Tham 
gia hội nghị, các nhà khoa học của Trường ĐHNT đã 
có cơ hội tiếp cận các công cụ chính sách trong quản 
lý thủy sản và công nghệ thủy sản đã được ứng dụng 
thành công trong thực tiễn ở các nước phát triển trên 
thế giới. Đây còn là cơ hội để các nhà khoa học được 
giao lưu, trao đổi về chuyên môn học thuật, tiếp cận 
các khung phân tích mới cũng như các phương pháp 
mới trong nghiên cứu khoa học, nắm bắt các thông tin 
và kiến thức khoa học cập nhật trên thế giới, mở rộng 
giao lưu và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
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H ơn 35 sinh viên tình nguyện đã lao động sáng tạo, nỗ lực vượt 
khó trong điều kiện thời tiết nắng gắt, đất khô cằn để hoàn 

thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt các hạng mục 
chính như: Giàn mái che, luống rau, hệ thống tưới nước tự động, hầm 
ủ phân, giàn mướp… Chị Jessica - thành viên nhà tài trợ Worldhotels 
cho biết: “Tôi rất vui khi được cùng các bạn sinh viên hoàn thành vườn 
rau. Mặc dù, trời nắng làm tôi rất mệt, thậm chí là đau đầu và mặt tôi 
đỏ bừng, nhưng tôi chắc chắn rằng không thể nào so sánh với những 
khó khăn mà các bạn sinh viên đã vượt qua trong những ngày vừa rồi”.

Đ ây là vườn rau hữu cơ thứ 3 do Đoàn TN Trường ĐHNT khai 
thực hiện, trước đó, Đoàn trường đã thực hiện vườn rau hữu cơ 

tại mái ấm Anh Đào, thị xã Ninh Hòa và Bệnh viện Chuyên khoa Tâm 
thần, huyện Diên Khánh.

TRAO TẶNG VƯỜN RAU HỮU CƠ 
CHO TRẺ EM TẠI CHÙA LỘC THỌ 

TRAO TẶNG 45 PHẦN QUÀ 
CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI 

VÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
H ưởng ứng chiến dịch Mùa hè xanh 2016 do 

Đoàn Trường ĐHNT phát động, từ ngày 30/7 
- 1/8/2016, hơn 40 tình nguyện viên của Khoa Kinh 
tế đã tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã Liên 
Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

T ại địa phương, đội tình nguyện đã sửa chữa, tu 
bổ Trường THCS Lê Văn Tám (trồng vườn hoa, 

làm mái che, bể lọc nước, tặng dụng cụ học tập...) và 
trao tặng 25 phần quà cho các em học sinh vượt khó 
học giỏi, 22 phần quà cho các gia đình chính sách, 
gia đình khó khăn. Đồng thời, tổ chức 2 đêm giao 
lưu văn nghệ với các em nhỏ và bà con nhân dân.

N hững hoạt động thiết thực của sinh viên tình 
nguyện đã góp phần động viên các em học 

sinh cố gắng hơn trong học tập, các gia đình chính 
sách và khó khăn có thêm niềm vui trong cuộc sống. 
Đồng thời, giúp các tình nguyện viên có những trải 
nghiệm ý nghĩa, qua đó phục vụ tốt việc học tập và 
rèn luyện.

Sau gần nửa tháng thi công, chiều ngày 13/7/2016, Đoàn TN Trường 
ĐHNT cùng đại diện nhà tài trợ - Worldhotels đã tổ chức nghiệm thu, 
trao tặng công trình thanh niên Vườn rau hữu cơ cho chùa Lộc Thọ 
để sản xuất rau sạch, phục vụ sinh hoạt của 15 trẻ em mồ côi và hơn 
130 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được các sư cô nuôi dưỡng, 
chăm sóc.
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V ới thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy 
vọng”, đợt hiến máu nhân đạo đã thu hút hơn 

200 cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường tham gia 
với 160 đơn vị máu được hiến tặng. Số lượng máu 
được hiến tặng sẽ chuyển về Trung tâm Huyết học 
- Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, góp phần bổ sung 
nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho 
bệnh nhân tại các bệnh viện.

H iến máu tình nguyện là hoạt động từ thiện, 
nhân đạo được Trường ĐHNT tổ chức thường 

xuyên, thể hiện trách nhiệm với xã hội và góp phần 
nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức, sinh viên 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Những 
giọt máu trao đi góp phần mang lại sự sống, niềm 
vui, niềm hạnh phúc cho người bệnh.

B ày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn các anh hùng liệt 
sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 

27/7/2016, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường 
cùng đại diện các đơn vị chức năng đã đến đặt vòng 
hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

T rước đó, tối 26/7, đại diện cán bộ viên chức, sinh viên 
Nhà trường đã tham gia lễ thắp nến tri ân các anh 

hùng liệt sĩ do Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức tại nghĩa 
trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh. Các đại biểu cùng 900 
đoàn viên thanh niên đã dâng hương, đặt vòng hoa tại 
tượng đài liệt sĩ để tưởng nhớ công ơn các anh đã hy 
sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

T hực hiện kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo trình độ ĐH 
theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE), ngày 5/9/2016, 

Nhà trường đã tổ chức lớp tập huấn về “Quan điểm, cách tiếp cận và tổ 
chức thực hiện chương trình đào tạo POHE” cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

T ại lớp tập huấn, PGS.TS Phạm Thị Hương - chuyên gia của dự án 
POHE đã báo cáo các nội dung cơ bản: Tiếp cận POHE - các đặc 

trưng cơ bản và kết quả áp dụng tại Việt Nam; Chu trình phát triển và quy 
trình xây dựng chương trình đào tạo POHE; Tổ chức thực hiện, yêu cầu về 
nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và môi trường thể chế cho đào tạo POHE; 
Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong đào tạo POHE; Quan hệ 
hợp tác với thị trường lao động. Cùng với nghiên cứu các chủ đề, cán bộ tham gia lớp tập huấn được chia sẻ kinh nghiệm 
trong quá trình thực hiện dự án, thảo luận, thuyết trình và trao đổi với báo cáo viên về các nội dung liên quan.

CÁN BỘ VIÊN CHỨC, SINH VIÊN 
HIẾN TẶNG 160 ĐƠN VỊ MÁU

HOẠT ĐỘNG TRI ÂN 
NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ỨNG DỤNG 
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Kỳ thi Lập trình sinh viên ACM/ICPC Asia Nha Trang 
2016 và Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 
(29/11 – 02/12/2016)

Chương trình trao đổi sinh viên với 
ĐH Southern Cross - Úc (30/10 – 2/11/2016)

Kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2016)

 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường 
ĐHNT. Tạp chí được xuất bản 4 số/năm vào mỗi quý và được phát hành rộng rãi miễn phí.

 Tạp chí là sự chọn lọc và biên soạn cẩn thận của ban biên tập để đem đến cho độc giả, những 
nhà nghiên cứu khoa học các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển 
đã được công bố, giới thiệu các hoạt động nghiên cứu về thủy sản và kinh tế biển trong và ngoài 
nước, cũng như các chủ trương, chính sách mới trong giáo dục, đào tạo, phát triển ngành nghề. Tạp 
chí được hân hạnh gửi tặng các doanh nghiệp trong ngành thủy sản, kinh tế biển, các sở khoa học - 
công nghệ trên toàn quốc, các trường đại học, viện nghiên cứu trong khối nông - lâm – ngư và một 
số Trường Đại học, Viện nghiên cứu nước ngoài.

 Trong tháng 10/2016, Tạp chí sẽ phát hành số 3/2016 với ngôn ngữ thể hiện bằng Tiếng 
Anh. Các bài báo trong số này công bố kết quả nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực Công nghệ 
thực phẩm và Nuôi trồng thuỷ sản.

Xem online các số xuất bản Tạp chí Khoa học công nghệ tại địa chỉ: 
http://www.ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe/vi-vn/tạpchíkhcn/cácsốtạpchíđãxuấtbản.aspx 

(http://bit.ly/2d8RVpi)
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