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T rong hai ngày 30/11 và 1/12/2015, TS. Quách 
Hoài Nam – Phó hiệu trưởng - đại diện Trường 

Đại học Nha Trang (ĐHNT) đã tham dự cuộc họp với 
Hội đồng quản trị chương trình cao học Thủy sản 
Nhiệt đới - Postgraduate School International Linkage 
Programme on Tropical Fisheries (ILP) tại trường Sam 
Ratulangi, Manado, Indonesia. Tại cuộc họp này, Hội 
đồng đã chính thức chấp thuận Trường ĐHNT, cùng 
với trường Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan) trở thành 
thành viên của mạng lưới các trường thuộc ILP. 

ILP là chương trình cao học Thủy sản Nhiệt đới liên 
kết giữa 5 trường ở 5 quốc gia châu Á (Nhật, Thái Lan, 

Philippines, Indonesia, và Malaysia), cho phép thực hiện trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các trường 
tham gia. Sự gia nhập này có ý nghĩa vô cùng to lớn,  mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế đến 
học tại Trường ĐHNT cũng như tạo điều kiện cho sinh viên của trường sang học tập, nâng cao chuyên môn 
tại các nước thành viên.

L ễ kết nạp chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 29/2/2016 tại Trường ĐHNT với sự tham gia của đại 
diện chương trình ILP và đại diện Trường ĐHNT.

TRƯỜNG ĐHNT GIA NHẬP CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC LIÊN KẾT VỀ 
THỦY SẢN NHIỆT ĐỚI

ĐOÀN CÔNG TÁC ĐH SOUTHERN CROSS, SUNSHINE COAST - AUSTRALIA 
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG

T rong khuôn khổ hợp tác giữa Trường 
ĐHNT với các trường đại học thuộc 

Khối các trường Đại học Khu vực của Úc, 
ngày 30/10/2015, đoàn công tác của trường 
ĐH Southern Cross và Sunshine Coast – hai 
trong số ba trường có thế mạnh về thủy sản 
trong khối - đã có chuyến thăm và làm việc 
với đại diện các Khoa, Viện của Trường ĐHNT. 
Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Kirsten Benkendorff 
(Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hệ sinh 
thái biển, ĐH Southern Cross) đã cung cấp 
nhiều thông tin giá trị về các khả năng hợp 
tác trong tương lai, đặc biệt là trong chương 
trình “Cách tân Nuôi trồng thủy sản ASEAN” 
(ASEAN Aquaculture Innovation), dự án của 
trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 
Úc năm 2017 (ACIAR 2017) và nhiều cơ hội liên 
kết đào tạo nghiên cứu sinh.

N hiều hướng hợp tác tiềm năng giữa 
các bên cũng đã được đề xuất cụ thể 

như hợp tác nghiên cứu về giống cá hồng 

bạc (Mangrove snapper), nghiên cứu tách chiết 
và sử dụng các hợp chất sinh học biển, ứng 
dụng hiệu quả hơn các phế liệu thủy sản từ 
các động vật thân mềm tại Việt Nam hay hợp 
tác nghiên cứu về đáp ứng của sinh vật đối 
với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thông qua 
biểu hiện gen. Ngoài ra, hai bên cũng thông 
nhất xúc tiến trao đổi sinh viên và hỗ trợ cán 
bộ tập huấn tại phòng Thí nghiệm của ĐH 
Sunshine Coast. 
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N hằm mục tiêu thiết lập quan hệ hợp tác, ngày 
26/11/2015, đoàn công tác của Trường Đại 

học Vũ Hán, Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm 
việc với lãnh đạo Trường ĐHNT và đại diện giảng viên, 
sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Tại buổi làm việc, sau khi 
giới thiệu về thế mạnh của mỗi Trường, hai bên đã 
trao đổi, thảo luận nội dung hợp tác đào tạo, trước hết 
trong lĩnh vực liên kết đào tạo. 

C ũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công 
tác đã thăm quan khuôn viên và cơ sở vật chất 

Nhà trường, đồng thời có buổi giao lưu, giới thiệu cơ 
hội nhận học bổng du học tại Trung Quốc nói chung và 
ĐH Vũ Hán nói riêng cho các giảng viên, sinh viên Khoa 
Ngoại ngữ. Chuyến thăm đã chính thức đặt nền móng 
cho quan hệ hợp tác hoàn toàn mới giữa hai Trường 
và tạo điều kiện thúc đẩy cho việc xây dựng thỏa thuận 
hợp tác cụ thể hơn trong tương lai.

THẢO LUẬN NỘI DUNG HỢP TÁC VỚI 
ĐẠI HỌC VŨ HÁN, TRUNG QUỐC 

Đại học Vũ Hán được thành lập năm 1893 - là đại học tổng hợp trọng điểm của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trường 
hiện có 29 học viện trực thuộc, 105 chuyên ngành đào tạo đại học, 217 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 143 chuyên 
ngành đào tạo tiến sĩ, 15 chuyên ngành đào tạo sau tiến sĩ, 15 chuyên ngành trọng điểm Quốc gia. Đội ngũ cán bộ 
giảng dạy của Trường gồm 5.000 người, trong đó có hơn 3.000 giáo sư, phó giáo sư; có 45.000 người đang học tập, 
trong đó 12.000 học viên cao học và NCS, hơn 600 lưu học sinh.

ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐH ULSAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG 

N gày 12/11/2015, đoàn công tác của Trường Đại học 
Ulsan, Hàn Quốc và Công ty Hyundai Vinashin Việt 

Nam đã đến thăm và làm việc với Khoa Kỹ thuật Giao thông, 
Trường ĐHNT. Đây là trường đại học Hàn Quốc đã có bốn 
năm hợp tác với Trường ĐHNT, hỗ trợ Khoa Kỹ thuật Giao 
thông đào tạo được 2 tiến sĩ và 20 sinh viên ngành Kỹ thuật 
tàu thủy. Hiện nay, có nhiều sinh viên, học viên của ĐHNT 
cũng đang học tập và nghiên cứu tại Đại học Ulsan.

T rong chuyến thăm lần này, hai bên đã thảo luận kế 
hoạch triển khai hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa 

học trong năm 2016, qua đó thể hiện mong muốn hợp tác lâu 
dài của hai nhà trường. Cũng tại buổi làm việc, Trường Đại học 

Ulsan đã tổ chức phỏng vấn tuyển chọn sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy thuộc Trường ĐHNT sang đào 
tạo tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác đào tạo đã kí giữa hai Trường.
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THỎA THUẬN ĐÀO TẠO VỚI CPA, AUSTRALIA

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện đối tác CPA Úc và Trường ĐHNT, cùng các đại biểu đến từ các 
công ty kiểm toán hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và 78 sinh viên xuất sắc của CPA Úc. Bản 

thỏa thuận đánh dấu bước đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHNT và CPA Úc, khẳng định 
vai trò và trách nhiệm của hai bên trong hợp tác, đặc biệt là trong hợp tác đào tạo và tăng cường tạo dựng 
lợi ích chung. Thỏa thuận được ký kết thành công đã mở ra những cơ hội được học tập và giao lưu quốc 
tế cho đội ngũ giảng viên, sinh viên của Trường ĐHNT, và là điều kiện thuận lợi để CPA mở rộng quảng bá 
thương hiệu, hình ảnh của hiệp hội trong toàn Trường.

Ngày 12/11/2015, Trường 
ĐHNT đã ký kết Bản thỏa 
thuận hợp tác với Hiệp 
hội Kế toán công chứng 
Úc - Certified Practising 
Accountants (CPA) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

C ác doanh nghiệp đã nêu ra nhiều ý kiến về chương trình đào tạo, 
vấn đề thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn và công tác đào 

tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận 
các giải pháp tăng cường hợp tác đào tạo giữa Nhà trường với doanh 
nghiệp, qua đó giúp sinh viên trang bị kiến thức thực tiễn, khả năng 
thích ứng yêu cầu của công việc sau khi ra trường. 

Kết thúc tọa đàm, Nhà 
trường đã ký kết bản 

ghi nhớ hợp tác với hơn 30 
doanh nghiệp trong đào tạo và 
hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm, hỗ 
trợ về cơ sở thực hành, thực tập 
và tuyển dụng sinh viên, đồng 
thời trao giấy chứng nhận cho 
các doanh nghiệp có nhiều 
đóng góp cho sự nghiệp đào 
tạo, phát triển của Trường.

Sáng ngày 12/12/2015, Trường 
ĐHNT đã tổ chức buổi “Tọa đàm 
giữa Nhà trường, sinh viên và 
doanh nghiệp”.  Phó Hiệu trưởng 
Quách Hoài Nam cùng đại diện 
các đơn vị, sinh viên và hơn 30 
doanh nghiệp đã tham dự tọa 
đàm.



KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH KIÊN GIANG

N gày 9/12/2015, lễ ký kết thỏa thuận 
hợp tác giữa Trường ĐHNT và 

Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra trọng 
thể tại Trường ĐHNT. Tham dự buổi lễ có ông 
Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường ĐHNT 
cùng lãnh đạo các đơn vị Nhà trường, ông 
Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường Đại 
học Kiên Giang cùng đoàn công tác.

T ại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận 
phương hướng đẩy mạnh quan hệ giữa 

hai trường và thống nhất ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực 
có liên quan, trong đó trọng tâm là hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

N ăm 2014, Trường Đại học Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu của Trường ĐHNT tại 
Kiên Giang. Hiện nay, Trường đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đội ngũ 

cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất. Vì vậy, việc mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai trường là cơ hội để hai 
bên cùng hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của mỗi trường.

TRƯỜNG ĐHNT THAM GIA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO THỦY SẢN 
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

T rong khuôn khổ hội nghị quốc tế về 
thủy sản do ASEAN-FEN tổ chức tại 

Malaysia, TS. Khổng Trung Thắng - Phó hiệu 
trưởng Trường ĐHNT đã ký kết bản ghi nhớ, 
chính thức trở thành hội viên mạng lưới các 
trường đào tạo thủy sản khu vực Đông Nam 
Á. Bản ghi nhớ thể hiện cam kết của các thành 
viên trong những vấn đề giáo dục, nghiên 
cứu thủy sản và nuôi trồng thủy sản, tổ chức 
và tham gia vào các hội thảo, đem lại cơ hội 
học tập cho thành viên và cộng đồng, thúc 
đẩy các sáng kiến nghiên cứu, hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng, nhân sự cho nghiên cứu về thủy sản và 
nuôi trồng thủy sản, xây dựng và thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, học viên, giảng viên, hỗ trợ 
và tạo điều kiện cho các công trình của các nhà khoa học và sinh viên của các trường thành viên.

ĐÀO TẠO 5

Mạng lưới các trường đào tạo thủy sản khu vực Đông Nam Á (ASEAN-FEN) được thành lập 
theo thỏa thuận của các thành viên chủ chốt là các trường: Universiti Malaysia Terengganu 
(Malaysia), Universiti Sains Malaysia  (Malaysia),  ĐH Cần Thơ (Việt Nam), ĐH Nông Lâm (Việt 
Nam), ĐH Kasetsart (Thái Lan), ĐH Prince of Songkla (Thái Lan), ĐH Công nghệ Rajamangala 
Srivijaya (Thái Lan) và ĐH Air Langga (Indonesia) với mục đích hỗ trợ và nâng cao ngành 
khai thác và nuôi trồng thủy sản thông qua giáo dục, nghiên cứu, và hướng tới cộng đồng 
trong khu vực. ASEAN-FEN hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động của các nhà giáo dục, 
nhà khoa học, và các cơ quan ứng phó với các vấn đề về thủy sản và nuôi trồng thủy sản của 
địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.
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HẠ THỦY TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN VỎ COMPOSITE 
VIỆT ANH 2015

V ới tuyến hình đặc trưng 
và thiết kế kết cấu phù 

hợp, tàu Việt Anh 2015 vừa đảm 
bảo tính tốc độ, vừa có hệ số ổn 
định cao, và nhất là tính lắc rất 
phù hợp với điều kiện sinh hoạt 
và thao tác của ngư dân (chu 
kỳ lắc của tàu τ~6s). Tàu có khả 
năng hoạt động an toàn trong 
sóng cấp 7. Có thể nói đây là 
thành quả của quá trình nghiên 
cứu cải tiến thiết kế chế tạo tàu 
của vỏ composite của UNINSHIP. 

Sự ra đời của tàu Việt Anh 2015 
là dấu hiệu cho thấy mục tiêu 
chiến lược: “Góp phần phát triển 
tàu cá vỏ composite ở Việt Nam” 
của UNINSHIP đang từng bước 
trở thành hiện thực trong tương 
lai gần, khẳng định Nghị định 
67 đã thực sự đi vào cuộc sống, 
hứa hẹn mang lại tương lai tươi 
sáng cho ngư dân Việt Nam nói 
chung và ngành nghề dịch vụ 
hậu cần nói riêng.

Ngày 29/10/2015, tàu Việt 
Anh 2015 đã được hoàn thành 
và chạy thử. Tàu Việt Anh 
2015 là chiếc tàu vỏ composite 
thứ hai được Viện đóng tàu 
(UNINSHIP) thiết kế và thi 
công theo chương trình hỗ trợ 
vốn vay của Nghị định 67 cho 
tỉnh Ninh Thuận.

HỘI THẢO “HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NUÔI HẢI SẢN BỀN VỮNG Ở 
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ”

N ghề Nuôi trồng Thủy sản ở khu vực Nam Trung 
Bộ tuy đã có những bước phát triển mạnh mẽ 

nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và đang phải đối mặt 
với nhiều nguy cơ và thách thức về điều kiện môi trường, 
dịch bệnh. Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tăng 
cường mối quan hệ hợp tác liên vùng trong nghiên cứu và 
ứng dụng tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực: Công nghệ 
sản xuất giống và nuôi thương phẩm; Dinh dưỡng và thức 
ăn; Bệnh, quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản để 
chủ động tận dụng tiềm năng, phát huy lợi thế của các 
địa phương trong khu vực, hướng tới phát triển nghề nuôi 
hải sản theo hướng bền vững. Trong hội thảo lần này, bốn 
nhà khoa học thuộc Viện NTTS đã trình bày 4 báo cáo đề 
dẫn về những tiến bộ thành tựu trong nuôi hải sản và mô 
hình hợp tác giữa các bên trong tương lai.

Ngày 24/12/2015, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường ĐHNT đã tổ chức Hội thảo “Hướng đến phát triển nuôi hải 
sản bền vững khu vực Nam Trung Bộ” với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp thủy sản 
và các nhà khoa học trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 



Ngày 10/12/2015, Đoàn công tác 
Trường ĐHNT đã tham dự Hội thảo 

quốc tế chuyên đề về Hợp tác trong Khoa 
học và Công nghệ Biển do Đại học Khoa học 
và Công nghệ Biển Tokyo đăng cai tổ chức 
trên tàu Umitaka-Maru tại Bến cảng Nhà 
Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

T ham gia hội thảo có sự góp mặt của 
các đại diện các trường đại học từ Việt 

Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Nhật 
Bản. Hội thảo là cơ hội để các trường đối tác 
giới thiệu về thế mạnh và tiềm năng hợp tác 
của mình, đặc biệt trong trao đổi nghiên cứu 
và đào tạo cho sinh viên và cán bộ giảng viên 
ngành Khoa học và Công nghệ Biển giữa các 

trường đại học Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Đại học Khoa học và Công nghệ Biển Tokyo. Tại hội 
thảo, các đại biểu cũng đã nghe các nhà khoa học đến từ các quốc gia trình bày những vấn đề khác nhau về 
Công nghệ thực phẩm, phục hồi hệ sinh thái sông và lưu vực. TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo - Giảng viên Khoa 
Công nghệ Thực phẩm - đã trình bày báo cáo tham luận về “Cách tiếp cận mới để giảm thiểu sự hư hỏng thực 
phẩm do oxy hóa: Ứng dụng chất chống oxy hóa tự nhiên từ nấm ăn” trong Hội thảo lần này.

HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ VỀ HỢP TÁC 
TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ THỦY SẢN LẦN THỨ 5 (IFS 2015)

T ừ ngày 1 - 4/12/2015, Đoàn công tác của 
Trường ĐHNT đã tham dự Hội nghị quốc 

tế về thủy sản lần thứ 5 (International Fisheries 
Symposium 2015) với chủ đề “Ngành Thủy sản: 
Hướng tới phát triển bền vững, Công nghệ tiên 
tiến và Cải thiện cộng đồng” tại Penang, Malaysia. 
Trong hội nghị lần này, các cán bộ, giảng viên của 
Trường ĐHNT đã đóng góp tổng cộng 7 báo cáo 
tham luận. 

H ội nghị chuyên đề quốc tế về Thủy sản 
là một hoạt động thường niên được tổ 

chức bởi Hiệp hội các trường đại học có đào tạo 
thủy sản ở các nước khu vực Đông Nam Á, nhằm 
hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh 
vực khai thác, nuôi trồng thủy sản thông qua các 
hoạt động giáo dục, nghiên cứu, đồng thời là diễn 
đàn để sinh viên, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, 
doanh nhân khu vực Đông Nam Á và thế giới gặp 

gỡ, chia sẻ thông tin, thành tựu nghiên cứu khoa 
học, công nghệ mới trong lĩnh vực thủy sản. Hội 
nghị lần thứ 6 (2016) sẽ diễn ra tại Việt Nam do 
Trường ĐHNT, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại 
học Nông lâm và Đại học Huế đồng tổ chức.



H ội thảo được Trường ĐHNT phối hợp với 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 

tổ chức ngày 24/11/2015 với sự tham dự của PGS.TS. 
Nguyễn Lân Trung - đại diện Đề án Ngoại ngữ Quốc 
gia 2020, lãnh đạo Trường ĐHNT và các cán bộ giảng 
dạy tiếng Anh. Tại hội thảo, đại diện Đề án Ngoại ngữ 
Quốc gia 2020 đã nêu tổng quan về vấn đề kiểm tra 
đánh giá tiếng Anh cho người lớn theo định dạng đề thi 
đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 
5 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam - VSTEP); quy trình đăng ký và hướng dẫn dạng đề 
thi VSTEP. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận các vấn 
đề đang được quan tâm và những vướng mắc có thể 
xảy ra khi triển khai quy trình đánh giá.

CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH VSTEP THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 

T hực hiện kế hoạch hợp tác với mạng lưới các trường đại 
học Việt - Bỉ trong khuôn khổ dự án VLIR (VLIR Network 

Vietnam), từ ngày 24 - 26/11/2015, Trường ĐHNT đã đăng cai 
tổ chức hội thảo quốc tế VBFoodNet 2015 với chủ đề “Hướng 
tới việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn - Towards 
a more efficient use of natural resources”. Hơn 150 đại biểu là 
các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý (trong 
và ngoài nước) đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ 
quan an toàn thực phẩm và một số công ty của Bỉ, Pháp, Đức, 
Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đã tham dự hội 
thảo. Trong 3 ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu tập trung trao 
đổi kết quả và hướng nghiên cứu thuộc 5 lĩnh vực chính: Hợp 
chất sinh học và các sản phẩm thức ăn mới; Kỹ thuật chế biến 
thực phẩm tiêu biểu; Bảo quản thực phẩm; Quản lý vệ sinh an 
toàn chất lượng thực phẩm; Công cụ phân tích tính chất thực 
phẩm và thức ăn. Sự thành công của hội thảo đã tạo diễn đàn 
để các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nước 
trao đổi kết quả và hướng nghiên cứu mới thuộc lĩnh vực Công 
nghệ thực phẩm, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu 
tư và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học Việt - Bỉ 
trong khuôn khổ dự án VLIR.

C ũng nhân dịp này, Phó đại sứ Bỉ, Trưởng ban Hợp tác 
phát triển - Ngài Geert Vansintjan đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nhà trường và đại diện các trường 

Đại học Bỉ và đại diện chương trình VLIR - UOS. Ngài Phó Đại sứ đã nhấn mạnh tầm quan trọng, tiềm năng 
hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và giữa các trường Đại học của Bỉ với Trường ĐHNT nói riêng, đặc 
biệt là trong lĩnh vực thủy sản. Đại diện các trường ĐH của Bỉ khẳng định Nhà trường là một thành viên năng 
động, tích cực trong dự án VLIR và tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng hợp tác của hai bên trong tương lai. 
Ngài Vansintjan đã gửi tài trợ đặc biệt để tổ chức một số hoạt động của hội thảo.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VBFOODNET 2015
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CUỘC THI ẢNH “NTU - MỘT KHOẢNH KHẮC, MỘT GÓC NHÌN” & 
CUỘC THI VIẾT “TRI ÂN THẦY CÔ”

N gày 23/11/2015, Lễ khai mạc triển lãm, 
trao giải cuộc thi ảnh “NTU - Một khoảnh 

khắc, một góc nhìn” và cuộc thi viết “Tri ân thầy cô” 
do Đoàn Thanh niên tổ chức với sự tham dự của các 
nhà tài trợ, cơ quan truyền thông, cán bộ và sinh 
viên đã diễn ra tại Hội trường 2, Trường ĐHNT. Sau 3 
tuần phát động, hai cuộc thi đã nhận được sự tham 
gia của đông đảo cán bộ và sinh viên. Cuộc thi ảnh 
“NTU - Một khoảnh khắc, một góc nhìn” nhận được 
hơn 250 tác phẩm dự thi với chất lượng tốt. Ban tổ 
chức đã chấm và trao giải Nhất ảnh bầu chọn qua 
mạng xã hội cho tác giả Lê Trần Phúc; giải Nhất 
hạng mục chuyên nghiệp, nội dung phong cảnh và 

kiến trúc cho tác giả Nguyễn Thọ Minh Huân và giải 
Nhất hạng mục chuyên nghiệp, nội dung con người 
cho tác giả Trương Trọng Ánh.

C uộc thi viết “Tri ân thầy cô” thu hút hơn 80 tác 
phẩm dự thi, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn 

sâu sắc của các thế hệ học viên, sinh viên với thầy 
cô. Ban tổ chức đã trao giải Nhất bài viết bầu chọn 
qua mạng xã hội cho sinh viên Nguyễn Thị Trang và 
giải Nhất do Ban giám khảo chấm cho sinh viên Võ 
Hoàng Thục Lan. Các tác phẩm nổi bật được chọn 
để triển lãm cho toàn bộ cán bộ và sinh viên Trường 
thăm quan tại khu mái vòm.

TRIỂN LÃM ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 2015, BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH

H ơn 100 tác phẩm xuất sắc nhất từ 4.740 tác 
phẩm tham dự cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 

2015 và Bình Thuận - Hội tụ Xanh, tập trung vào 4 chủ 
đề chính là Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật 
thể, Đời sống thường nhật của con người Việt Nam đã 
được chọn trưng bày tại triển lãm. Triển lãm Di sản Việt 
Nam lần thứ 2 được tổ chức tại Trường ĐHNT đã đem 
đến cho cán bộ sinh viên nhiều hình ảnh đẹp về văn hóa, 
đất nước và con người Việt Nam, khơi dậy trong mỗi 
người lòng yêu quê hương đất nước. Triển lãm sẽ được 
tiếp tục tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà 
Nội và một số địa điểm ở nước ngoài khác.

Triển lãm được Tạp chí Vietnam Heritage, Hội Di sản Văn hóa Việt 
Nam tổ chức tại Trường ĐHNT từ ngày 29/10 - 3/11/2015. 
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TS. NGUYỄN THẾ HÂN VÀ TS. LÊ MINH HOÀNG THAM DỰ ĐẠI HỘI 
TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN II

TS. ĐỖ THỊ THANH VINH TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHUYÊN 
GIA KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA TỔ CHỨC ĐẠI HỌC 
PHÁP NGỮ (AUF)

H ội đồng chuyên gia khu vực (CRE) Văn phòng châu Á – Thái Bình 
Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), họp ngày 7/11/2015 

tại Luang Prabang, Lào đã bầu ra danh sách Hội đồng chuyên gia khu vực 
mới cho giai đoạn 2016-2018. Trong đợt xét duyệt này, TS. Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Trưởng khoa Kinh tế - Trường ĐHNT, đã vinh dự được bổ nhiệm là thành viên 
mới của Hội đồng chuyên gia khu vực cho nhiệm kỳ 2016-2018. Cô Thanh 
Vinh sẽ phụ trách tư vấn về lĩnh vực Kinh tế - Quản trị - Du lịch cho các thành 
viên của tổ chức AUF trong khu vực.

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) là tổ chức quốc tế về giáo dục đại học bằng 
tiếng Pháp quy tụ 804 trường đại học có sử dụng tiếng Pháp rải khắp 5 châu 
lục trên 100 quốc gia để hỗ trợ việc đào tạo các chuyên gia có khả năng 
đóng góp vào sự phát triển của các quốc gia. Trong khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, AUF hiện diện tại Campuchia, Lào, Việt Nam và Vanuatu, với 
hệ thống thành viên bao gồm 72 cơ sở đào tạo Đại học và Viện nghiên cứu.

T ừ ngày 11 - 13/12/2015, TS. 
Nguyễn Thế Hân (Khoa Công 

nghệ Thực phẩm) và TS. Lê Minh 
Hoàng (Viện Nuôi trồng Thủy sản) - hai 
nhà khoa học trẻ đại diện cho Trường 
ĐHNT đã cùng hơn 360 đại biểu là đại 
diện tài năng trẻ, xuất sắc của thanh 
niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, 
ngành nghề từ mọi miền của Tổ quốc 
đã về Hà Nội tham dự đại hội Tài năng 
trẻ Việt Nam lần II, năm 2015 với chủ 
đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay 
dựng xây đất nước”.

Ñại hội được tổ chức nhằm đánh giá tình hình tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 
2010-2015, xác định phương hướng công tác tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020. Trong khuôn khổ của 

đại hội, các tài năng trẻ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 
bày tỏ mong muốn Nhà nước và Quốc hội sẽ có những chính sách trọng dụng người tài, tạo điều kiện cho 
người tài trẻ phát triển hơn nữa. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những tài năng và đóng góp của các 
tài năng trẻ và tin tưởng các đại diện trẻ của đất nước sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây và bảo 
vệ đất nước, đóng góp hơn nữa cho sự cường thịnh của dân tộc.
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KHÓA BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020

T hực hiện nhiệm vụ được Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (NNQG 2020) giao về việc tổ 
chức bồi dưỡng giáo viên giảng dạy tiếng Anh, trong 6 ngày từ 25 - 30/12/2015, Trường ĐHNT đã 

tổ chức khóa tập huấn “Nghiên cứu hành động và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cùng với giáo viên nước 
ngoài”. Khóa tập huấn có sự tham gia của đại diện Đề án NNQG 2020, lãnh đạo trường ĐHNT, các chuyên 
gia Việt Nam và nước ngoài cùng 120 giáo viên đến từ các Trường phổ thông, cao đẳng, đại học có đào tạo 
chuyên ngành tiếng Anh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm mục tiêu 
cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên cứu hành động trong dạy học tiếng Anh, trang bị kỹ năng thực 
hiện nghiên cứu hành động gắn với thực tiễn dạy học môn tiếng Anh nhằm thúc đẩy đổi mới dạy học hiệu 
quả, nâng cao năng lực hợp tác và giảng dạy ngoại ngữ với người nước ngoài.

T heo kế hoạch hoạt động của dự án VLIR 
tại Việt Nam, cuộc họp ban chỉ đạo 

chương trình VLIR đã diễn ra trong hai ngày 
26 - 27/11/2015 tại trường ĐHNT. 

C uộc họp có sự hiện diện của các thành 
viên trong mạng lưới VLIR, gồm đại diện 

của VLIR-OUS  và các trường Đại học thuộc Khối 
Flemish, Bỉ; Đại diện của Trường ĐHNT, ĐH Cần 
Thơ, ĐH Huế, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
và Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy sản số 2. 
Trong hai ngày diễn ra cuộc họp, nhiều hoạt 
động đã được tiến hành song song nhằm thảo 
luận những vấn đề khác nhau của dự án. Đặc 
biệt, cuộc họp của Ban chỉ đạo chương trình 

VLIR đã nghe các thành viên báo cáo hoạt động chương trình liên kết giáo dục năm 2014, tiến độ chương trình 
năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 ở cả hai dự án đang triển khai là Nuôi trồng Thủy sản và Công 
nghệ Thực phẩm. Nhiều vấn đề quan trọng cũng được đưa ra thảo luận như  nội dung chương trình liên kết 
đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, đề ra tiêu chuẩn đầu vào cho học viên và tiêu chuẩn chọn lựa giảng viên chương 
trình thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, phản hồi về công tác nâng cao chuyên môn đội ngũ cán bộ giảng viên 
và nhiều vấn đề quan trọng khác.

HỌP BAN CHỈ ĐẠO VLIR

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây 
dựng và triển khai với mục tiêu 
đến năm 2020, đa số thanh niên 
Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, 
cao đẳng và đại học có đủ năng 
lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, 
tự tin trong giao tiếp, học tập 
làm việc trong môi trường hội 
nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.



GALA TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH 
TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2015 

“NGÀY HỘI XANH - OPPO NEO7”

N gay từ sớm, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên đã 
có mặt tại sân Trường ĐHNT để chờ được gặp gỡ, 

giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Hồ Ngọc 
Hà, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP và các ca sĩ ấn tượng trong 
chương trình “Giọng hát Việt 2015”. Các giọng ca với nhiều 
phong cách khác nhau đã làm nên những mảng màu thú 
vị cho chương trình, hòa cùng với đó là những âm thanh 
điện tử trẻ trung của DJ. Wang Trần và các thành viên đến 
từ DMC Sài Gòn.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 
“VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG”

Sáng ngày 6/12/2015, Đoàn Trường ĐHNT phối 
hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, 

Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu tỉnh Khánh Hòa và Công ty Bảo hiểm nhân thọ 
Prudential Việt Nam tổ chức ngày Hội hiến máu tình 
nguyện tại khuôn viên Trường. Với thông điệp “Vì một 
ngày mai tươi sáng” - ngày hội hiến máu nhân đạo đã 
thu hút được hơn 600 CBVC, sinh viên Nhà trường tham 
gia với 300 đơn vị máu được hiến tặng. 

Sau các đêm diễn tại Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tối 
ngày 29/11/2015, “Ngày hội xanh - OPPO Neo7” đã 
được tổ chức tại Trường ĐHNT với sự tham gia của 
gần 20.000 sinh viên. 

T ối ngày 19/10/2015, Gala tổng kết Chiến dịch 
tình nguyện hè 2015 được Đoàn Thanh niên và 

Hội Sinh viên đồng tổ chức với sự tham dự của đồng 
chí Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, ông 
Quách Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng 
toàn thể các chiến sĩ tình nguyện.

Báo cáo tổng kết chiến dịch đã phác họa hình 
ảnh sinh động, đầy đủ về 3 hoạt động chính 

hè năm 2015 gồm: Tiếp sức mùa thi “Sinh viên đồng 
hành cùng kỳ thi THPT quốc gia”, Mùa hè xanh và Tiếp 
sức đến trường. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã 
tham gia nhiều hoạt động bổ ích, mang lại lợi ích thiết 

thực cho xã hội như: vận động hỗ trợ chỗ ở, suất ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh dự thi THPT Quốc gia 
với tổng giá trị hơn 335 triệu đồng; Thực hiện công trình vườn rau hữu cơ tại mái ấm Anh Đào (thị xã Ninh 
Hòa), sân chơi vận động cho trẻ em thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn), hệ thống điện năng 
lượng mặt trời, trữ nước sạch, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền tại thôn đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, 
huyện Vạn Ninh) với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.
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HOẠT ĐỘNG CHÀO 
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20.11

N hân kỷ niệm 33 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2015), nhằm 
tạo sân chơi bổ ích, góp phần đẩy 
mạnh phong trào rèn luyện sức 
khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần và tăng cường mối quan 
hệ giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ 
viên chức và người lao động, từ ngày 
9 - 19/11/2015, Công đoàn Trường 
ĐHNT đã tổ chức hội thao với các 
nội dung: bóng đá mini nam, kéo co, 
nhảy bao bố, cầu lông. Sau 10 ngày 
thi đấu, hội thao kết thúc thành công 
tốt đẹp, Ban tổ chức đã trao giải cho 
các vận động viên thi đấu xuất sắc ở 
8 hạng mục.

TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH 
ĐĂK NÔNG

N gày 23/10/2015, Đoàn công tác Trường ĐHNT đã 
đến thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Đăk 
Mol, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Quà tặng bao gồm 25 
triệu đồng hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên và 25 suất 
quà (trị giá 200.000đ/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn. Đây là hoạt động nghĩa tình, thể hiện tình cảm và sự sẻ 
chia mang tính nhân văn của Trường ĐHNT đối với các đối 
tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói chung 
và các trường học và học sinh vùng sâu, vùng xa nói riêng.

HỘI THAO CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, TCCN 
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN

H ội thao do Trường ĐHNT đăng cai tổ chức 
từ ngày 24 - 28/11/2015 với sự tham gia 

của 9 trường ĐH, CĐ trong khu vực Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên (ĐH Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi, ĐH 
Tây Nguyên, ĐH Xây dựng Miền Trung, ĐH Khánh Hòa, 
ĐH Đà Lạt, ĐHNT, CĐ Sư phạm Đà Lạt, CĐ Sư phạm 
Trung ương Nha Trang, CĐ Y tế Khánh Hòa). Hơn 150 
vận động viên là cán bộ viên chức, sinh viên tham gia 
thi đấu các nội dung ở hai bộ môn bóng đá mini nam, 
cầu lông nam nữ để tranh tài 7 bộ huy chương cho các 
giải tập thể và cá nhân.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải cho 
các vận động viên thi đấu xuất sắc, trong đó 

Trường ĐHNT đạt 3 huy chương vàng ở các nội dung: 
Cầu lông đôi nam dưới 40 tuổi, Bóng đá mini nam cho 
sinh viên và Bóng đá mini nam cho cán bộ viên chức.



New courses

1 Khai giảng lớp cao học NORHED về Quản lý hệ sinh thái biển và 
Biến đổi khí hậu (16/3/2016)

2 Lễ kết nạp Trường ĐHNT trở thành thành viên chương trình liên kết 
quốc tế về thạc sĩ thủy sản nhiệt đới (29/2/2016) 

Upcoming 
events

C hương trình Thạc sĩ quốc tế về Khoa học Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu do Trường ĐHNT tổ 
chức là một chương trình chất lượng cao, tiệm cận với tri thức hiện đại của thế giới về quản lý hệ sinh thái 

biển và biến đổi khí hậu. Chương trình là sự hợp tác của các trường đại học uy tín trên thế giới (ĐH Tromso và ĐH 
Bergen, Na Uy; ĐH Ruhuna, Sri Lanka) và sự kết hợp giảng dạy của các trường đại học uy tín khác (ĐH Auburn, 
Hoa Kỳ; ĐH Nông nghiệp Bogor, Indonesia và các trường đại học tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương). Đây là 
chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh do Trường ĐHNT cấp bằng. Thời gian đào tạo trong 2 năm. Nhà 
trường miễn học phí cho các học viên quốc tế và giảm 50% chi phí ở tại khu Ký túc xá dành cho sinh viên quốc 
tế cho tất cả các ứng viên. Ngoài ra, ứng viên xuất sắc và ứng viên là người dân tộc thiểu số sẽ được xem xét cấp 
học bổng toàn phần bao gồm chi phí sinh hoạt hàng tháng và tiền sách, tài liệu hàng năm. 

THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI BIỂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khóa học hè cho sinh viên quốc tế là một hoạt động giáo dục 
bổ ích và thú vị do Trường ĐHNT tổ chức dành cho sinh viên 
đến từ các trường đại học nước ngoài. Trong những năm 
vừa qua, Trường đã tổ chức thành công các khóa ngắn hạn 
cho sinh viên đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, 
CH Séc, Thái Lan…Chương trình học đem lại cho sinh viên 
những trải nghiệm học tập độc đáo, duy nhất ngay tại vịnh 
Nha Trang, nơi có thiên nhiên xinh đẹp, văn hóa đa dạng 
và người dân thân thiện. Các khóa học tập trung vào các 
ngành như Nuôi trồng hải sản nhiệt đới, Đa dạng sinh học 
biển nhiệt đới, Con người và sinh kế khu vực Nam Trung Bộ, 
với nội dung được thiết kế dựa trên các yêu cầu của người 
học. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng 
truy cập địa chỉ:  
http://www.ntu.edu.vn/internationalsummer/index.html

KHÓA HỌC HÈ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Đối tượng tuyển sinh:  Có bằng cử nhân. Điểm tối thiểu TOEFL iBT 60, IELTS 5.0 hoặc tương đương. 
Các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh, ứng viên đến từ các 
nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ bản xứ hoặc chính thức được miễn điều kiện tiếng Anh.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển đối với ứng viên nước ngoài. thi tuyển theo quy định của 
Trường ĐHNT.

Thời gian nhập học: tháng 3 hàng năm

Liên hệ: Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. 
       +84 915837236           norhed.ntu.edu.vn/training/ms           norhedmaster@ntu.edu.vn; 
gianghh@ntu.edu.vn

Department of External Cooperation, Nha Trang University
www.ntu.edu.vn           +84 58 2471303           dea@ntu.edu.vn

Chúc mừng năm mới


