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quan hệ hợp tác mới
THÚC ĐẨY

Trường Quản trị Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương 
(PIHMS) là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ngành 
quản trị khách sạn và du lịch hàng đầu tại New Zealand.

Hiệp hội các trường thủy sản Pháp ngữ hiện có 70 trường 
thành viên, đến từ 17 nước nói tiếng Pháp thuộc 7 vùng 
lãnh thổ. Hiệp hội có chức năng hỗ trợ phát triển ngành 
nuôi trồng thủy sản và nghề cá ở các quốc gia nói tiếng 
Pháp, tổ chức liên kết đào tạo về lĩnh vực thủy sản giữa 
các trường thành viên.

Trường ĐH Dược Quảng Đông có 115 năm xây dựng và 
phát triển (từ năm 1902). Hiện nay, Trường có hơn 18.500 
sinh viên theo học thuộc 44 chuyên ngành đào tạo ĐH, với 
thế mạnh chính là đào tạo các ngành dược học kết hợp với 
y khoa. ĐH Phần Lan có 04 trường ĐH thành viên với khoảng 57.000 

sinh viên đang theo học, bao gồm: ĐH Eastern Finland, ĐH 
Tampere, ĐH Turku và ĐH Åbo Akademi. Các chương trình 
giáo dục của ĐH Phần Lan đều dựa trên các nghiên cứu mới. 
Mỗi trường ĐH thành viên đều nằm trong top 2% của bảng 
xếp hạng các trường ĐH tốt nhất toàn cầu hiện nay.

Đ ối với ĐH Dược Quảng Đông, hai bên sẽ tiến hành hợp 
tác nghiên cứu khoa học về ứng dụng các sản phẩm từ 

thủy sản làm dược liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
thủy sản và y học; trao đổi thông tin và giới thiệu các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học giữa hai trường; trao đổi sinh viên ngành 
đào tạo ngoại ngữ, du lịch.

V ề phía ĐH Phần Lan, hai bên thống nhất sẽ triển 
khai hợp tác về tổ chức các khóa đào tạo và cấp 

bằng Quản lý công (Public Management); các khóa học 
ngắn hạn về quản lý nợ công, xử lý nợ xấu, quản lý quỹ 
đầu tư,... cho cán bộ các cơ quan nhà nước; tổ chức các 
khóa bồi dưỡng ngắn hạn về an ninh mạng cho cán bộ, 
học viên ngành Công nghệ Thông tin. Ngoài ra, đại diện 
ĐH Phần Lan đã giới thiệu cho giảng viên, sinh viên Nhà 
trường về nền giáo dục, môi trường học tập và điều kiện 
xét học bổng du học tại ĐH Phần Lan.

S au khi thảo luận, hai bên thống nhất triển khai liên kết 
đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị khách sạn. Ngoài ra 

còn phát triển các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên.

C ảm ơn chuyến thăm của TS Marc Millette, Nhà 
trường mong muốn được tham gia vào hiệp hội 

trong thời gian tới để kết nối hợp tác giữa Nhà trường 
với các trường thành viên của Hiệp hội.

Trong quý 4 năm 2017, Trường ĐHNT đã lần đầu tiên đón các đoàn công tác từ Trường Quản trị khách sạn 
quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) (8/12), Trường ĐH Dược Quảng Đông (27/11), ĐH Phần Lan(9/11) và TS. 
Marc Millette - Tổng thư ký Hiệp hội các trường thủy sản Pháp ngữ (10/11) đến thăm và làm việc tại Trường. 
Tại các buổi làm việc, Trường ĐHNT cùng các đối tác đã tìm hiểu về các tiềm năng, thế mạnh của nhau để làm 
cơ sở phát triển các hợp tác giữa hai bên về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên.



ĐÀO TẠO SONG NGỮ NGÀNH QUẢN TRỊ 
DU LỊCH, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VỚI 

TRƯỜNG ĐH MAINE, PHÁP

T rong chuyến thăm tới Trường ĐHNT vào ngày 28/11 
mới đây, GS Lazhar Benyahia từ Trường Đại học 

Maine, Pháp đã có buổi làm việc và thảo luận hợp tác 
với lãnh đạo Nhà trường. Hai bên đã thống nhất sẽ triển 
khai đào tạo song ngữ Việt Pháp ngành Quản trị Du 
lịch và Công nghệ thực phẩm, đồng thời tăng cường 
các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai 
trường.

N hân dịp này, GS Lazhar Benyahia đã có buổi trao 
đổi học thuật với giảng viên, học viên và sinh viên 
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ 

Sinh học và Môi trường về nhiều chủ 
đề chuyên ngành liên quan.

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VỀ 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
Ngày 6/11, lãnh đạo các khoa, viện của Trường ĐHNT đã có buổi làm việc với đoàn công tác Trường 
ĐH Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia Yunlin, Đài Loan.

T ại buổi làm việc, bên cạnh thảo luận các phương hướng hợp tác, Khoa Công 
nghệ Thông tin và phía đối tác đã thống nhất triển khai hợp tác nghiên cứu v ề 

lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính trong thời gian tới. 

C ũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trường, các 
giáo sư Trường ĐH KH&CN Quốc gia Yunlin đã 

phỏng vấn 3 ứng viên nhận học bổng nghiên 
cứu sinh (mức học bổng tương đương 
760 USD/tháng).

CỦNG CỐ QUAN HỆ 
HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH 

HẢI DƯƠNG THƯỢNG HẢI (SHOU)

K ể từ khi kí kết thỏa thuận hợp tác vào năm 2001, hai trường đã 
triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong đào tạo, đem lại nhiều 

lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Vì vậy, chuyến thăm vào ngày 14/12 
mới đây là cơ hội để hai bên củng cố quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong 
lĩnh vực thế mạnh hải dương, thuỷ sản. 

M ột số hướng hợp tác đã được hai bên tích cực thảo luận như xây 
dựng các chương trình liên kết đào tạo 2+2, 3+1, tăng cường 

trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu, 
tìm hiểu các chính sách hỗ trợ, chương trình học bổng cho sinh viên, 
học viên và đề xuất cho sinh viên Nhà trường sang học tiếng Trung tại 
SHOU. 

H ai bên thống nhất sẽ rà soát lại các điều, mục trong Bản ghi nhớ 
hợp tác đã ký trước đây, chuẩn bị cho việc ký kết hợp tác mới.
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Ngày 21/11, đoàn công tác từ trường ĐH Hải Dương, Đài 
Loan (NTOU) đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường.

H ai bên đã có những trao đổi tích cực liên quan đến 
chương trình liên kết đào tạo bậc thạc sĩ, trong 

đó ưu tiên các ngành là thế mạnh của hai trường. Đồng 
thời cũng thảo luận về khả năng tham gia phát triển trung 
tâm thông tin liên kết các trường đại học và công ty Việt 
Nam - Đài Loan.

C ũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác 
của NTOU đã phối hợp với Viện NTTS tổ chức hội 

thảo khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu những kết quả 
nghiên cứu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở Việt 
Nam và Đài Loan hiện nay.

N goài ra, một đoàn sinh viên từ NTOU đã đến trường 
tham quan, giao lưu và  thực tập từ ngày 19/11 - 2/12 

(Trường ĐHNT cũng dự kiến cử 5 sinh viên tham gia khóa 
học ngắn hạn tại NTOU từ 22/01 - 31/01/2018).

V iện Nuôi trồng Thủy sản hỗ trợ tỉnh Kiên 
Giang xây dựng một dự án thuộc chương 

trình nông thôn miền núi (do Bộ Khoa học & 
Công nghệ chủ trì) về sản xuất giống cá biển.

H ai bên xây dựng và hoàn chỉnh dự 
án tổ chức lại sản xuất nuôi biển giai 

đoạn 2019 - 2021 tại Kiên Giang theo hướng 
đa dạng hóa sản phẩm nuôi biển, phù hợp 
với nhu cầu thị trường nội địa.

H ai bên hợp tác xây dựng, đề xuất các 
đề tài, dự án các cấp và chủ động 

tìm kiếm nguồn kinh phí từ trung ương, địa 
phương để thực hiện. 

H ợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp cung 
cấp giống chất lượng và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ 
hợp tác trên các lĩnh vực sau:

TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐH 
HẢI DƯƠNG, ĐÀI LOAN

Ngày 24/10, Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường ĐHNT đã kí kết 
thỏa thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang.

KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI 
SỞ NN & PTNT TỈNH KIÊN GIANG



N ăm học 2017 - 2018, Nhà trường được tỉnh Khánh 
Hòa giao tiếp nhận hỗ trợ đào tạo bậc đại học cho 

12 lưu học sinh tỉnh Champasack và 12 lưu học sinh tỉnh 
Attapư. Chương trình đào tạo với thời gian là 5 năm (2017 
- 2022), trong đó, 1 năm học tiếng Việt và 4 năm học Đại 
học chuyên ngành. Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Việt 
trong năm học đầu tiên, các lưu học sinh sẽ được lựa chọn 
theo học chuyên ngành đào tạo phù hợp trong tổng số 30 
ngành đào tạo bậc đại học hiện nay của Nhà trường.

H oạt động tiếp nhận, hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào 
của Nhà trường có ý nghĩa quan trọng, không chỉ 

góp phần tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực đào tạo mà còn khẳng định uy tín, thương 
hiệu của Nhà trường đối với xã hội.

Chiều 14/12, Trường ĐHNT đã tổ chức buổi gặp mặt, 
tiếp nhận 24 lưu học sinh Lào sang học tập tại trường. 
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Nhà trường và các 
đơn vị chức năng liên quan; Lãnh đạo sở Ngoại vụ, Sở 
GD&ĐT Khánh Hòa cùng đoàn lưu học sinh hai tỉnh 
Champasak, Attapư (Lào).

Chương trình đào tạo đại học dành cho lưu 
học sinh Lào nằm trong chương trình giao lưu 
hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa 
UBND tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền hai 
tỉnh Champasak, Attapư (Lào). 
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CHÀO ĐÓN
24 lưu học sinh Lào



KHÓA TẬP HUẤN NGHỀ CÁ DỰA 
VÀO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Từ ngày 30/10 đến ngày 8/11, Trường ĐHNT 
phối hợp với Mạng lưới các Trung tâm Nuôi 
trồng Thủy sản châu Á - Thái Bình Dương (NACA), 
Chương trình đào tạo nghề cá Iceland (UNU-FTP, 
Iceland) tổ chức khóa tập huấn quốc tế về nghề 
cá dựa vào nuôi trồng thủy sản (Culture-based 
Fisheries: CBF). Giảng viên và học viên đến từ 
Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

K hóa tập huấn đã trang bị cho học viên 
kiến thức căn bản về đánh giá thủy vực 

phù hợp cho nuôi thủy sản, thiết lập hệ thống 
quản lý, xác định yếu tố rủi ro, trở ngại và vấn 
đề phát triển bền vững, chọn giống, thả giống, 
thu hoạch và chiến lược marketing. Kết thúc 
khóa tập huấn, Ban tổ chức trao chứng chỉ cho 
40 học viên tham gia khóa học.

Nghề cá dựa vào nuôi trồng là một dạng nuôi quảng canh, 
được thực hiện trên các thủy vực nhỏ (như các hồ chứa nước 
ngọt), dựa vào thức ăn tự nhiên và được quản lý bởi cộng 
đồng dân cư. Nghề cá dựa vào nuôi trồng có chi phí đầu tư 
thấp, thân thiện với môi trường và không yêu cầu công nghệ 
cao, dễ áp dụng, tận dụng các thủy vực tự nhiên để nuôi thủy 
sản, cung cấp nguồn thực phẩm thủy sản và tăng thu nhập 
cho các cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, miền núi. Đây 
là giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên 
ngày càng giảm sút trước áp lực khai thác, sự suy thoái của 
môi trường sinh thái và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
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LỄ TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ 
ĐỢT II, NĂM 2017

T rong lễ tốt nghiệp, Nhà trường đã 
trao bằng cho 1 tân TS ngành Kỹ thuật 

Cơ khí Động lực và 199 tân ThS các thuộc 
các ngành: Công nghệ Sinh học, Công 
nghệ Thực phẩm, Nuôi trồng Thủy sản, Kỹ 
thuật Khai thác Thủy sản, Quản lý Hệ sinh 
thái biển và Biến đổi khí hậu, Kỹ thuật Cơ 
khí Động lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế 
Nông nghiệp, Kinh tế Phát triển.

Ngày 22/10, Trường ĐHNT đã tổ chức lễ 
tốt nghiệp đào tạo sau đại học đợt II năm 
2017cho 200 tân tiến sĩ (TS) và thạc sĩ (ThS). 
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HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN VIỆT NAM – ĐÀI LOAN

HỘI THẢO “LÝ LUẬN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH 
GIÁ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU 
LỊCH KHÁNH HÒA TRONG BỐI CẢNH 
HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

T ham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học đến 
từ Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân, lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan và đại 
diện của 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa.

T hực trạng phát triển du lịch Khánh Hòa thời gian qua 
vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là sự thiếu hụt về lượng 

và chất đối với lao động có tay nghề chuyên môn và năng 
lực quản lý. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các giải pháp nhằm 

tăng trưởng lượng khách du lịch, tăng doanh thu ngành, 
cần chú trọng đầu tư chiều sâu nhằm khai thác yếu tố con 
người, một mắt xích quan trọng để đảm bảo sự phát triển 
bền vững. Xoay quanh vấn đề nhân lực, các báo cáo tham 
luận đã nêu lên các vấn đề có liên quan đến quan điểm, 
nội dung, vai trò, chỉ tiêu đánh giá, kinh nghiệm trong và 
ngoài nước về phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh 
Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đ iểm nhấn trong hội thảo lần này là báo cáo về Công 
nghệ NTTS 4.0 “thông minh và chuẩn xác” - sử dụng hệ 

thống điều khiển tự động trong quản lý môi trường, quản lý 
sức khỏe và phòng trị bệnh để tăng năng suất và tạo sự bền 
vững trong ngành NTTS.

N goài ra, các báo cáo viên còn trình bày nhiều kết quả 
nghiên cứu giá trị về sử dụng đá tai cá nhằm xác định 

tuổi, giai đoạn phát triển ở cá và đánh giá sự di cư, cấu trúc 
của các quần đàn cá trong tự nhiên ở Đài Loan; sử dụng thức 
ăn có bổ sung 5% carotenoprotein từ phụ phẩm chế biến 
tôm chân trắng Litopenaeus vannamei ở Việt Nam cho cá hồi 
vân Oncorhynchus mykiss cho thấy sự tăng trưởng về khối 
lượng, chiều dài và các thông số huyết học; nuôi sinh khối tảo 
Spirulina platensis (loài tảo nước ngọt với giá trị dinh dưỡng 
cao) trong môi trường nước biển; nuôi bào ngư ở Đài Loan và 
Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của ĐH Hải dương 
Đài Loan (NTOU) tới Trường ĐHNT, ngày 23/11, 
NTOU đã phối hợp với Viện Nuôi trồng thủy sản tổ 
chức hội thảo khoa học về nuôi trồng thủy sản để giới 
thiệu những công trình, những kết quả nghiên cứu 
mới trong lĩnh vực này ở Việt Nam và Đài Loan.

HỘI THẢO KHOA HỌC

Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển nguồn nhân lực 
du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, do TS. Lê 
Chí Công, Khoa Kinh tế, Trường ĐHNT làm chủ nhiệm.
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Tàu cá vỏ composite do Viện Nghiên cứu và 
Chế tạo tàu thủy, Trường ĐHNT (UNINSHIP) 
thiết kế và thi công mới đây đã chứng tỏ 
được độ an toàn khi hầu như còn nguyên vẹn 
sau cơn bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa ngày 
4/11/2017.

ĐỘ AN TOÀN CỦA 
TÀU CÁ VỎ COMPOSITE 

Dưới góc độ kĩ thuật, có thể 
nhận thấy các thông số về độ 

ổn định và và độ bền thân tàu của 
tàu cá vỏ composite nổi trội hơn 
hẳn so với tàu vỏ gỗ. Tàu Hưng 
Thịnh với hệ số an toàn K >1, đảm 
bảo cho tàu không bị lật trong gió 
cấp 12. Chiều dày của vỏ tàu cũng 
được thi công gần như gấp đôi so 
với thiết kế, giúp  tàu có thể chịu 
được tải trọng động tăng gấp 2 
đến 2,5 lần tải thiết kế. Ngoài ra, 
trong thực tế thi công, vật liệu vỏ 
tàu Hưng Thịnh 06 là tổ hợp của 
nhựa Polyester không no độ bền 
cao với sợi thủy tinh KCC, giá trị 
sức bền cao hơn hẳn so với độ bền 
tiêu chuẩn của vật liệu composite. 

Vỏ tàu được đúc liền khối, không 
có khe hở cho nước xâm nhập vào.

S ự “sống sót” của tàu Hưng 
Thịnh 06 trong cơn bão số 12 

là minh chứng cho độ an toàn 
của tàu cá vỏ composite. Hy vọng 
trong những năm tới, đặc biệt với 
sự hỗ trợ từ Nghị định 67, sẽ xuất 
hiện ngày càng nhiều tàu cá vỏ 
composite “Made in Vietnam”, có 
khả năng bám biển dài ngày, có 
hệ thống bảo quản sản phẩm tốt, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc 
biệt, có độ an toàn cao, bảo vệ tài 
sản, tính mạng và nâng cao đời 
sống cho ngư dân Việt Nam.

Nhà hàng bè nổi (NHBN) mang tên Nhân Lan, 
được hạ thủy thành công vào ngày 16/12 sau 2 
tháng thi công.

NHÀ HÀNG BÈ NỔI 
BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE
ĐẦU TIÊN Ở KHÁNH HÒA

N HBN có chiều dài 16m, rộng 8,5m, cao mạn 1m được thiết 
kế với phần dưới boong được tạo thành từ 3 phao dọc và 4 

phao ngang liên kết thành một khối chắc chắn. Phần trên boong có 
diện tích 134m2 sàn, được bố trí 10 dãy bàn, đủ chỗ cho 100 khách 
ngồi và không gian cho nhân viên phục vụ, có kệ để hành lý cho 
khách xung quanh. Bè Nhân Lan được lắp đặt các trang thiết bị an 
toàn như: hệ thống báo nước, cứu hỏa, cứu sinh, thông hơi, điện và 
báo hiệu, chằng buộc… đáp ứng tiêu chuẩn an toàn theo quy định 
của Đăng kiểm Việt Nam.

Bè Nhân Lan được thiết kế, thi công dựa trên kết quả đề tài 
“Nghiên cứu thiết kế chế tạo nhà hàng nổi bằng vật liệu 

composite” của Viện Nghiên cứu và Chế tạo tàu thủy (UNINSHIP), 
đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt hồ sơ thiết kế.

V iệc chế tạo thành công nhà hàng bè nổi bằng vật liệu composite 
với các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn giúp các doanh 

nghiệp dịch vụ du lịch giải được bài toán kinh doanh khi mà các bè 
du lịch tự phát đã bị cấm hoạt động do không đảm bảo an toàn.

Tính ưu việt
COMPOSITE

T rong thời tiết cực kì bất lợi, bão số 12 
với sức gió cấp 12, giật cấp 14 đã đánh 

chìm nhiều tàu cá trên biển. Lúc này, tàu 
Hưng Thịnh 06 và nhiều tàu dịch vụ hậu 
cần vỏ gỗ của ngư dân Võ Văn Lành đang 
trú tại cảng Quy Nhơn. Dưới tác động của 
sóng gió cường độ cao, tàu dịch vụ hậu 
cần vỏ gỗ bị lật úp và nhận chìm, riêng tàu 
Hưng Thịnh 06 sau thời gian chịu đựng bền 
bỉ, bị sóng đánh dạt lên bãi biển Quy Nhơn 
với tình trạng hầu như còn nguyên vẹn.

.
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H ội diễn văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục múa, 
hát ca ngợi biển, đảo quê hương (Tổ quốc nhìn từ biển, 

Gần lắm Trường Sa; Tổ quốc gọi tên mình; Hát mãi khúc quân 
hành) đã góp phần khơi gợi tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc 
trong mỗi sinh viên.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN 9

Âm nhạc là một phần của cuộc 
sống, là công cụ tuyệt vời để giải 
tỏa những căng thẳng và kết nối 
cảm xúc. Với các sinh viên, cán bộ 
viên chức đang sinh hoạt tại CLB 
Âm nhạc, Trường ĐHNT, niềm đam 
mê âm nhạc trong mỗi người đang 
từng ngày được thắp lên và lan 
tỏa, trở thành một phần không thể 
thiếu trong đời sống hàng ngày.

C LB Âm nhạc hiện có hơn 100 
thành viên là sinh viên, cán bộ 

viên chức Nhà trường, được chia 
thành nhiều nhóm như piano, sáo, 
ghita, violon, hợp xướng, trống…Thời 
gian đầu, CLB gặp khó khăn trong 
việc tìm thành viên hướng dẫn chơi 
nhạc cụ. Tuy nhiên, theo thời gian, 
những thành viên với kinh nghiệm 
chơi nhạc lâu năm, cùng giảng viên 
và cả lãnh đạo Nhà trường đã tìm 
đến và nhiệt thành hỗ trợ.
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UỔI TRẺ ĐẠI HỌC NHA TRANG VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC SINH VIÊN

Q ua gần một năm hoạt động, 
các thành viên trong CLB nay 

đã có thể tự tin tham gia biểu diễn 
trong các buổi lễ quan trọng của 
Nhà trường. Hy vọng trong thời 
gian tới, CLB sẽ tiếp tục phát triển, 
góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm 
nhạc trong Nhà trường.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, sinh viên Nhà trường về 
biển, đảo quê hương, tối ngày 7/12, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đã phối hợp tổ chức hội diễn văn nghệ “Tuổi 
trẻ Đại học Nha Trang với biển, đảo quê hương”, thu hút hơn 1.000 sinh viên Nhà trường tham gia.



Trong tháng 11 và 12, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên 
Trường ĐHNT đã  phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hội thảo 
và khóa tập huấn về khởi nghiệp cho sinh viên.

S inh viên được lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa (Công ty Dell Việt Nam, Ngân hàng Tiên Phong - CN 

Nha Trang, Công ty CP ĐT&PT Ánh Sáng, Công ty CP Sen Quốc Tế, 
Vietcombank Nha Trang, Công ty CP Cà phê Mê Trang, Hội Doanh nhân 
trẻ Khánh Hòa) giới thiệu về một số mô hình khởi nghiệp thành công thời 
gian qua cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách thức huy 
động nguồn lực để khởi nghiệp; khởi nghiệp trong giai đoạn cách mạng 
công nghiệp 4.0; tố chất cần có để khởi nghiệp; cách thức lập kế hoạch 
kinh doanh, đánh giá nhu cầu thị trường, thuyết trình kêu gọi đầu tư trong 
quá trình khởi nghiệp, kinh nghiệm vượt qua khó khăn khi mới bắt đầu. 
Qua đó, sinh viên có thể cảm nhận được không khí khởi nghiệp, từ đó nỗ 
lực học tập, làm chủ ước mơ của mình, làm giàu cho bản thân và xã hội.

Ngày 12/10, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
Trường ĐHNT đã phối hợp tổ chức chương 
trình “Trường tôi là số 1”, đồng hành với cuộc 
thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” năm 2017. 
Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các đơn 
vị chức năng cùng hơn 500 đoàn viên, sinh viên 
Nhà trường.

H àng trăm nữ thí sinh đã 
tham gia vào hành trình 

“Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông 
minh”. 20 thí sinh lọt vào vòng 
thi sơ khảo đã được Ban tổ chức 
chụp 20 bộ ảnh để khán giả bình 
chọn thông qua website.

N goài ra, hơn 200 đoàn 
viên, sinh viên đã tham gia 

ghi hình tiết mục nhảy flashmob 
với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 
tại sân trường. Clip flashmob 
này sẽ được đưa lên website của 
chương trình, cùng với các clip 

của các trường ĐH khác để khán 
giả bình chọn và trao giải.

C hương trình đồng hành với 
cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 

Việt Nam năm 2017 góp phần 
tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích và hướng sinh viên đến các 
hoạt động tập thể. Đồng thời, 
chương trình là nơi để giới thiệu 
về các trường đại học, cao đẳng, 
địa danh nổi tiếng ở các địa 
phương, những nét đẹp văn hóa 
vùng, miền trên cả nước đến với 
mọi người.

TRƯỜNG TÔI LÀ SỐ 1 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CỦA HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2017

SINH VIÊN VỚI KHỞI NGHIỆP

Khởi nghiệp là phong trào đang lan 
tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là trong cộng 
đồng những người trẻ Việt Nam. 
Ngày 26/11/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Đề án 
“Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025”.
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HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG 

NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), 

chiều ngày 20/10, tại Nhà thi đấu đa năng, 20 đội đến 

từ các công đoàn bộ phận trong Trường đã tham gia 

Hội thi nấu ăn với chủ đề “Vào bếp bằng cả trái tim”.

Những mâm cơm tươm tất, mang đậm bản sắc văn 

hóa Việt Nam đã thể hiện được tài năng, sự khéo léo, 

cũng như tình cảm của các đấng mày râu dành cho 

người phụ nữ. Trong không khí vui vẻ, phấn khởi của 

hội thi, ban tổ chức đã chấm điểm và trao 2 giải nhất 

cho Liên Công đoàn Đào tạo, Phòng Khoa học Công 

nghệ - Hợp tác Đối ngoại và Công đoàn Khoa Kinh tế.

VÒNG 2 CUỘC THI CPA TIỀM NĂNG
Ngày 24/10, Trường ĐHNT phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức vòng 2 
cuộc thi CPA (kế toán viên công 
chứng) tiềm năng lần thứ 16 
dành cho sinh viên ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng. 14 thí sinh vượt qua vòng sơ loại đã 
tham dự 3 phần thi, 4 thí sinh xuất sắc nhất được chọn tham gia thi vòng 3 tại TPHCM.

TIN VẮN11

Tháng 12/2017, Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu 

thủy (UNINSHIP) đã hạ thủy các ca nô Hà Giang 

phục vụ du lịch sông nước vùng Tây Bắc. Cano có 

chiều dài 9m, rộng 2.75m và cao 1.25m, công suất 

máy 40Hp, có khả năng chở 10 khách và 2 thuyền 

viên. Cano được thiết kế kín nước tuyệt đối, có kết 

cấu chống chìm, bảo đảm an toàn cho người sử 

dụng, nhất là trong mùa mưa bão.

HẠ THỦY CANO HÀ GIANG 
RESORT 01



T ại Trường ĐHNT, cơn bão số 12 đã làm tốc mái, vỡ kính, 
đổ sập và hư hỏng nặng nhiều giảng đường (G1, G2, G5, 

G8…), Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, nhà hành chính, hội 
trường, phòng họp, trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản ở 
Ninh Phụng và Cam Ranh; nước đổ xuống và tràn vào khiến 
nhiều trang thiết bị (máy chiếu, máy tính, tivi, bàn ghế, thiết bị 
thí nghiệm...) bị hư hỏng nặng. Hàng chục cây cổ thụ, hệ thống 
cây xanh trong khuôn viên Trường bị gãy đổ. 

S au khi cơn bão đi qua, toàn thể cán bộ công nhân viên và 
sinh viên Nhà trường đã cùng chung tay khắc phục hậu 

quả do cơn bão để lại. Các phòng học, phòng làm việc, giảng 
đường hư hỏng được nỗ lực sửa chữa, thay mới, khuôn viên 
trường được dọn dẹp, cây cối được chằng chống lại. Tuy nhiên 
cũng có những khu vực, do chịu nhiều thiệt hại nặng nề, vẫn 
chưa thể khắc phục xong.

Ngày 4/11, cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey đổ bộ trực tiếp 
vào Khánh Hòa với sức gió cấp 12, giật cấp 14. Đây là cơn bão lớn 
nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ở Khánh Hòa. Toàn tỉnh bị 
thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. 

Trường Đại học Nha Trang
 sau bão số 12

PHỤ TRANG



 

N gày 13/11, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những 

khó khăn với Nhà trường sau cơn bão. Thay mặt lãnh đạo 
Bộ GD&ĐT, đoàn công tác đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ Nhà 
trường khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ngoài ra, 
trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa 
vừa qua (13/12), tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí 
để Nhà trường xây lại hệ thống tường bao của Trại Thực 
nghiệm Nuôi trồng thủy sản ở Ninh Phụng, thị xã Ninh 
Hòa đã bị đổ sập trong bão số 12.

D ù công tác khắc phục còn ngổn ngang, Nhà trường 
cũng không quên chia sẻ những mất mát của cán 

bộ viên chức, sinh viên trong cơn bão số 12. Công đoàn 
Trường đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà cho cán 
bộ viên chức, người lao động bị thiệt hại do bão số 12 gây 
ra, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 63 triệu đồng. Đoàn Thanh 
niên (TN) và Hội Sinh viên (SV) Trường cũng đã triển khai 
nhiều hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên là 
con em các gia đình bị thiệt hại nặng trong trận bão số 12 
(phát mì tôm, nước uống và phiếu ăn) với tổng kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, 22 suất học bổng hỗ trợ 
cũng được Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) trao cho sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão.
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