
 

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 

NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Đây là biên bản hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về Nuôi 

trồng Thủy sản giữa Trường Đại học Nha Trang (Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha 

Trang - Khánh Hòa) và Công ty cổ phần Thủy sản Thông Thuận – Cam Ranh (xã Cam 

Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). 

Xét thấy năng lực, nhu cầu và lợi ích của hai bên, chúng tôi thống nhất hợp tác trên 

các lĩnh vực chính như sau: 

1. Nội dung hợp tác 

- Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu về Nuôi trồng thủy sản (NTTS); 

- Hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ về NTTS; 

- Hợp tác sản xuất thử nghiệm về NTTS; 

- Công ty Thông thuận hỗ trợ trường Đại học Nha Trang trong việc tiếp nhận 

sinh viên đến thực tập, tham quan; trao học bổng cho sinh viên khi có điều 

kiện; 

- Trường ĐH Nha Trang hỗ trợ Công ty Thông Thuận trong việc tuyển dụng sinh 

viên. 

2. Trách nhiệm chung 

- Trường ĐH Nha Trang giao cho Viện NTTS chịu trách nhiệm thực hiện và cụ 

thể hóa các hoạt động nêu trên. 

- Hai bên cam kết thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ trong thời gian 

từ 2013 đến 2018. 

- Các thỏa thuận cụ thể về các gói công việc giữa hai bên cần phải được thể hiện 

bằng các hợp đồng trên cơ sở bình đẳng, minh bạch và đúng pháp luật.  

- Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt thỏa thuận hợp tác, mỗi bên có thể gửi 

thông báo đến phía đối tác trước đó 30 ngày. 

- Biên bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời gian 

5 năm. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau. 



Công ty cổ phẩn thủy sản Thông Thuận 

– Cam Ranh 

Tổng giám đốc 

(đã ký) 

Nguyễn Hữu Thông 

Trường Đại học Nha Trang 

Hiệu trưởng 

 

 

(đã ký) 

Vũ Văn Xứng 

  

  

 


