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THOẢ THUẬN HỢP TÁC

giữa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

và
HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM

Trường Đại học Nha Trang (NTU) là cơ sở đào tạo nhân lực trình độ cao, thực hiện
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh
vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh
tế - xã hội, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện và bảo
vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng và hội viên nuôi biển, có uy tín, năng lực, kinh
nghiệm kết nối, phối hợp các hoạt động giữa các thành viên cộng đồng và đối tác quốc
tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững các chuỗi giá trị hải sản nuôi, nâng cao sản
lượng, chất lượng, giá trị, năng lực cạnh tranh của sản phẩm nuôi biển Việt Nam.

Để tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và phát triển
khoa học-công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, huy động các thế mạnh và nguồn
lực, tăng cường hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ,
tạo động lực phát triển bền vững sản xuất kinh doanh, NTU và VSA cùng thống nhất
ký kết bản “Thỏa thuận Hợp tác” với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU HỢP TÁC

Kiến tạo và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Nha Trang
với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, xây dựng trái tim của nền công nghiệp nuôi biển
Việt Nam, đóng góp tích cực làm hình thành những mối liên kết khoa học-công nghệ
với sản xuất-thương mại, tạo động lực phát triển lĩnh vực nuôi biển công nghiệp Việt
Nam hiện đại, tiên tiến và phát triển bền vững.

II.    NỘI DUNG HỢP TÁC

1. Hợp tác xây dựng các mô hình nuôi biển công nghiệp
1.1. Phát triển và hoàn thiện các mô hình trồng, thu hoạch, sơ chế và chế biến rong

biển trong các thủy vực ven biển và các đảo, quần để làm thực phẩm, phân bón,
nhiên liệu sinh học, kết hợp cải tạo phục hồi môi trường sinh thái.



1.2. Nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi biển ứng dụng công nghệ nước tuần hoàn
khép kín (RAS) với quy mô và mức độ đầu tư thích hợp cho các đối tượng nuôi.

1.3. Nghiên cứu kiến tạo các mô hình công nghệ tiên tiến nuôi cá biển và đặc sản biển
với quy mô công nghiệp gần các đảo, quần đảo.

1.4. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, giới thiệu, quảng bá một số phương tiện, hệ thống,
thiết bị, công cụ hiện đại phục vụ nuôi biển công nghiệp vùng biển khơi.

1.5. Phối hợp với các đối tác thực hiện thí điểm đưa doanh nghiệp và ngư dân ra đảo
xa, phát triển các cơ sở nuôi biển công nghiệp, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

2. Xây dựng và sử dụng cơ sở tư liệu chuyên ngành về nuôi biển công nghiệp

2.1. Hợp tác biên soạn, lựa chọn để biên dịch và tổ chức xuất bản các sách về công
nghệ nuôi biển công nghiệp tiên tiến trong bộ sách Nuôi biển Công nghiệp cung
cấp cho doanh nghiệp, hội viên và sinh viên.

2.2.  Hợp tác xây dựng và tổ chức các Chương trình đào tạo chuyên ngành, biên soạn,
hoàn thiện các giáo trình và tài liệu tham khảo tiên tiến, cập nhật phục vụ trực
tiếp cho khởi nghiệp và phát triển nuôi biển công nghiệp của đất nước.

2.3. Hợp tác biên soạn Từ điển Nuôi biển Anh - Việt; tham gia biên soạn Từ điển Bách
khoa Nuôi biển Việt Nam.

2.4. Tham gia thành lập Quỹ Khởi nghiệp và Phát triển Nuôi biển Công nghiệp Việt
Nam, đóng góp lợi nhuận từ các công trình hợp tác chuyển giao và phát huy hiệu
quả các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi biển công nghiệp.

2.5. Phối hợp tổ chức các cuộc thi và giải thưởng hàng năm về những thành tựu khoa
học công nghệ và các ấn phẩm xuất sắc trong lĩnh vực nuôi biển.

3. Hội thảo, hội nghị, quảng bá nuôi biển công nghiệp
3.1. Hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước định kỳ tổ chức và tham gia các hội

nghị, hội thảo khoa học công nghệ chuyên ngành về nuôi biển công nghiệp, như
Diễn đàn Nuôi biển Đông Nam Á (ASEAN SeaCulture Symposium), Hội nghị
Quốc tế về Nuôi biển (International SeaCulture Conference),...

3.2. Hợp tác tổ chức Hội chợ Triển lãm Công nghệ và Thương mại Quốc tế về Nuôi
biển (International Exposition on SeaCulture Production and Trading).

3.3. Sử dụng các trang web www.hiephoinuoibien.org và www.ntu.edu.vn thường
xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng các diễn đàn cung cấp thông tin
khoa học, công nghệ, kinh tế và môi trường trong lĩnh vực nuôi biển.

3.4. Hỗ trợ các nhà khoa học đăng công trình và kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa
học công nghệ trên các tạp chí Nuôi biển (tiếng Việt) và SeaCulture International
(tiếng Anh) - tiếng nói của cộng đồng nuôi biển Việt Nam.

3.5. Hợp tác phối hợp để xây dựng và cung cấp nội dung cho các Chuyên mục Nuôi
biển định kỳ trên VTV, VOV và các phương tiện thông tin đại chúng thích hợp.

III. PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC



1. Bắt đầu từ năm 2017, hai Bên sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Hợp
tác Hàng năm, với các nội dung, kế hoạch tiến độ thực hiện, nguồn kinh phí,
phân công trách nhiệm cụ thể.

2. Đầu mối liên lạc và phối hợp là Phòng Hợp tác Đối ngoại - NTU và Văn phòng
VSA.

3. Hai Bên sẽ cùng tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế, thông báo
cho nhau và dành ưu tiên phối hợp với nhau trong các dự án hợp tác với các đối
tác khác về lĩnh vực phát triển nuôi biển công nghiệp.

4. Mỗi Bên tự chủ động bố trí đủ lực lượng cán bộ, kinh phí và thời gian cần thiết
thực hiện tốt các trách nhiệm và nhiệm vụ đã cam kết trong Chương trình đã
được thống nhất cho từng năm.

5. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai Bên sẽ đánh giá việc thực hiện các nội dung đã
thống nhất của Chương trình và đề ra các nội dung hợp tác cho năm mới.

Thỏa thuận Hợp tác này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02
bản để thực hiện.
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