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NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2012-2013 

 
Hội nghị CBVC Trường ĐH Nha Trang năm học 2012–2013 được tiến hành vào 

ngày 29/09/2012. 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công 

đoàn Trường, và toàn thể các bộ viên chức và người lao động trong toàn trường. 
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm học 2011–2012 và các nhiệm vụ trọng 

tâm sẽ triển khai trong năm học 2012–2013 của Hiệu trưởng, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 
2010-2012 của Ban Thanh tra nhân dân, các báo cáo giải trình và đề xuất giải pháp thực 
hiện các nhóm nhiệm vụ do các Phó Hiệu trưởng trình bày;  

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất:  
 

QUYẾT NGHỊ 
 

I. Thông qua báo cáo tổng kết năm học 2011–2012 đã được Hiệu trưởng Nhà trường 
trình bày trước Hội nghị. 

 
II. Thông qua 15 nhiệm vụ cụ thể cần phải triển khai trong năm học 2012–2013, các 

chỉ tiêu phải đạt được và giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân lãnh đạo tổ chức thực 
hiện như sau: 

 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính 

trị tư tưởng. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho CBVC và HSSV. Chuẩn bị viết 
tiếp Lịch sử 55 năm của Trường. 

 PHT Phan Thanh Liêm chỉ đạo. 
 

2. Tiếp tục hoàn thiện học chế tín chỉ, gồm các nội dung:  
(1) Hoàn thiện công tác giáo vụ;  
(2) Kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập;  
(3) Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy đối với 15% CBGD tiếp theo;  
(4) Đổi mới căn bản công tác kiểm tra và thi đánh giá kết quả học phần;  
(5) Hướng dẫn sinh viên cách học (ngay sau khi nhập học);  
(6) Rà soát công tác giáo trình, sách tham khảo, đảm bảo mỗi học phần có tối 

thiểu 2 tài liệu tham khảo;  
(7) Duy trì quy mô đào tạo hợp lý, tương xứng các điều kiện đảm bảo chất lượng 

 PHT Đỗ Văn Ninh chỉ đạo. 
 

3. Triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo các tiêu chí do Bộ 
GD&ĐT ban hành; Rà soát việc thực hiện Đề án công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 
2010–2013. Tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường. 

 PHT Đỗ Văn Ninh chỉ đạo. 



4. Tăng cường kỹ năng xây dựng đề tài/dự án cho CBGD. Củng cố các nhóm nghiên 
cứu hiện có (của TS Tạ Thị Minh Ngọc, TS Lê Minh Hoàng, ThS Trần Hải Đăng, TS 
Nguyễn Văn Duy, TS Đỗ Văn Ninh, TS Lại Văn Hùng, TS Vũ Ngọc Bội,…) nhằm mang 
lại sản phẩm khoa học đích thực và góp phần đào tạo ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ.  

 PHT Hoàng Hoa Hồng chỉ đạo. 
 
5. Đẩy mạnh các hoạt động KHCN theo hướng thiết thực và hiệu quả, cụ thể:  

(1) Thiết lập mới 1–2 để tài/dự án KHCN với các địa phương và doanh nghiệp 
trong nước, 1–2 đề tài/dự án cấp Bộ GD&ĐT và 1–2 đề tài/dự án cấp Bộ 
khác (chỉ tính các đề tài, dự án do lãnh đạo Trường tìm kiếm giao cho cấp 
dưới thực hiện);   

(2) Liên kết Dự án KC06 với dự án ACIAR về dinh dưỡng và thức ăn tôm hùm, 
nhằm kế thừa, hoàn thiện và phát triển kết  quả nghiên cứu;  

(3) Xây dựng Dự án bảo tồn gen cá Tra dầu;  
(4) Xây dựng Dự án nhiên liệu sinh học;  
(5) Xác lập và hỗ trợ để có 1–2 sản phẩm KHCN được thương mại hóa. 

 PHT Hoàng Hoa Hồng chỉ đạo. 
 
6. Củng cố và kiện toàn lại tổ chức, nhân sự và cải tiến cơ chế hoạt động của các 

Viện/Trung tâm KHCN theo hướng nâng cao vai trò tự chủ của giám đốc. Tìm giải pháp 
khai thác cơ sở vật chất tại Cam Ranh và Ninh Phụng. 

 PHT Hoàng Hoa Hồng chỉ đạo. 
 
7. Phát triển hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo và nghiên cứu, thông qua 5 

hướng sau:  
(1) Hợp tác với 2 Trường ĐH của Bỉ và 4 Trường ĐH trong nước để đào tạo cao 

học Nuôi trồng thủy sản và CN Thực phẩm tại Việt Nam;  
(2) Tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với 1–3 đối tác nước ngoài, 1–2 đối tác trong 

nước;  
(3) Hoàn thiện 1–2 đề cương dự án nâng cao năng lực, liên kết nghiên cứu/đào 

tạo để xin tài trợ;  
(4) Tăng cường hợp tác để tranh thủ sự hỗ trợ của các Trường ĐH Na Uy trong 

đào tạo và nghiên cứu;  
(5) Triển khai đào tạo 4 học viên CH Nuôi trồng thủy sản cho Rwanđa. 

 PHT Trang Sỹ Trung chỉ đạo. 
 
8. Xây dựng kế hoạch thu hút sinh viên quốc tế. Tăng cường hoạt động hỗ trợ để 

công bố 3–5 bài báo khoa học cấp quốc tế, 1–2 tài trợ quốc tế về NCKH, 3–5 học bổng 
CH/NCS ở nước ngoài. Tăng cường công tác quảng bá. 

 PHT Trang Sỹ Trung chỉ đạo. 
 
9. Đánh giá công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 5 năm (2007–2012), xây 

dựng kế hoạch 2012–2017 và 2015–2020. Xây dựng đề án công tác nhân sự cho PH Kiên 
Giang tiến tới Đại học Kiên Giang. Quy hoạch để bồi dưỡng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
và Phó HT nhiệm kỳ mới. 

Từng bước chuẩn hóa trình độ đội ngũ CBGD, từ năm 2014 những CBGD đã có 
thâm niên giảng dạy từ 7 năm trở lên nếu không có trình độ thạc sĩ trở lên sẽ phải chuyển 
sang làm công việc khác. 

 HT Vũ Văn Xứng chỉ đạo. 



 
10. Hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án chi trả lương kỳ 2 theo tinh 

thần Nghị định 43/NĐ-CP và Quyết định 64/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT. Hoàn 
chỉnh bộ tiêu chí đánh giá thi đua gắn thành tích của cá nhân với thành tích của tập thể. 

 PHT Phan Thanh Liêm chỉ đạo 
 
11. Tuyển mới từ 5 – 10 CBGD để tăng cường nhân sự cho Phân hiệu Kiên Giang. 

Đưa tòa nhà số 1 với diện tích mặt sàn 17.000 m2 vào sử dụng phục vụ giảng dạy, thực 
hành thí nghiệm và giải quyết một phần chỗ ở cho CB và SV. 

 HT Vũ Văn Xứng chỉ đạo. 
 
12. Tìm kiếm nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở Nha Trang, đồng 

thời thực hiện thí điểm khoán nghiệp vụ phí cho các đơn vị và cá nhân nhằm triệt để thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí tài sản công.        

 PHT Phan Thanh Liêm chỉ đạo. 
 
13.  Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011 – 2020, tầm 

nhìn đến 2030. 
 HT Vũ Văn Xứng chỉ đạo 

 
14. Xúc tiến tìm kiếm các giải pháp mang tính hệ thống (Nhà trường – Khoa/Viện – 

Cá nhân) để nâng cao thu nhập cho CBVC. 
 PHT Phan Thanh Liêm chỉ đạo. 

 
15. Triển khai thực hiện Đề án phát triển các đội Văn nghệ – Thể thao bán chuyên 

nghiệp của Trường. 
 PHT Phan Thanh Liêm chỉ đạo. 

 
 
Hội nghị giao cho Thường trưch Cán bộ viên chức Trường giám sát, đôn đốc và 

đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được Hội nghị thông qua, báo cáo kết 
quả thực hiện tại Hội nghị CBVC năm 2013. 
 

Nghị quyết được thông qua vào hồi 17g00 ngày 29/09/2012 với 100% CBVC tán thành. 
 

 


