








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 

THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN 

- Căn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc 

thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường 

Ðại học Nha Trang;  

- Cãn cứ “Ðiều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QÐ-TTg 

ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Cãn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/12/2005; 

- Cãn cứ Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Công  TNHH Long Sinh;  

- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 

2016, tại Trường Đại học Nha Trang, đại diện các bên gồm: 

 

Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 Địa chỉ: 02, Đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa 

 Điện thoại: 0583-831149    Fax: 058 3831147 

 Đại diện: PGS.TS. Trang Sĩ Trung            Chức vụ: Hiệu trưởng 

   

Bên B: CÔNG TY TNHH LONG SINH 

 Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ - TP Nha Trang, Khánh Hòa 

 Điện thoại: 058 3743 555    Fax: 058 3743557 

 Đại diện: TS. Vương Vĩnh Hiệp   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

 Trên cơ sở năng lực, nhu cầu cần thiết và nguyện vọng chung, hai bên thống 

nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sau đây: 

I. ĐÀO TẠO 

1.1. Bên A đồng ý tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo chuyên môn sâu 

và nâng cao cho cán bộ kỹ thuật Bên B theo nhu cầu nhằm nâng cao nguồn nhân lực 

cho Bên B. 

1.2 Hằng năm, Bên A tạo điều kiện cho Bên B giới thiệu, tiếp xúc và phỏng 

vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp để làm việc cho công ty. 



1.3 Hàng năm, Bên A sẽ mời cán bộ lãnh đạo-quản lý và cán bộ kỹ thuật của 

Bên B đến Trường Đại học Nha Trang để tọa đàm – seminar, tham gia giảng dạy, 

huấn luyện cho sinh viên các môn học liên quan đến thực tiễn sản xuất kinh doanh 

nhằm cho các em làm quen, tạo tiền đề cho các đợt thực tập tại bên B sau này đạt 
hiệu quả cao. 

1.4 Bên B thống nhất hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên từ Bên A đến tham 

quan, thực tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp tại công ty. Kinh phí triển khai 

hoạt động thực tập, đề tài được thực hiện theo từng hợp đồng cụ thể tại thời điểm 

triển khai. 

1.5 Bên B đồng ý định kỳ tài trợ học bổng cho sinh viên của Trường để học 

tập và nghiên cứu, mỗi năm 10 suất, trị giá 2.000.000/suất (hai triệu đồng). 

II. TẬP HUẤN – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

2.1 Hai bên sẽ tăng cường phối hợp thực hiện các đề tài Nghiên cứu – Khảo 

nghiệm về các lĩnh vực thủy sản khác nhau phục vụ sản xuất, tại cơ sở của hai bên 

trên cơ sở kinh phí thỏa thuận. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu sẽ được thỏa thuận 

và thống nhất giữa hai bên. 

2.2 Khi có yêu cầu từ Bên B, Bên A sẽ cử cán bộ chuyên môn kịp thời đến 

hỗ trợ việc khảo sát, nghiên cứu, tư vấn phục vụ sản xuất trên địa bàn của Bên B. 

Bên B sẽ đảm bảo nguồn kinh phí cho thực hiện khảo sát, nghiên cứu. 

2.3 Hai bên thống nhất tích cực tham gia và tài trợ cho các Hội nghị khoa 

học trong nước và quốc tế và Báo cáo khoa học do mỗi bên tổ chức. 

2.4. Hai bên đồng ý phối hợp tổ chức các chuyến tham quan học tập về thủy 

sản ở các nước trong khu vực và thế giới cho cán bộ hai bên khi có điều kiện thích 

hợp.  

 III. HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 

 3.1 Bên B hỗ trợ bên A tổ chức ít nhất 2 hoạt động phong trào cho sinh viên 

(vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm) với kinh phí là 10 triệu đồng/hoạt động. Căn cứ 

thực tế có thể hỗ trợ thêm nếu cần thiết. 

 3.2 Hai bên cùng kết hợp tổ chức hoạt động tình nguyện xã hội vì cộng đồng 

vào dịp Tết nguyên đán và dịp tình nguyện hè. 

IV. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Hai bên thống nhất thực hiện tối đa các điều khoản trên, trên tinh thần tự 

nguyện, tích cực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng góp phần vào sự phát triển chung 

của mỗi đơn vị và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước. Tùy từng nội dung, hai 

bên sẽ có hợp đồng cụ thể để triển khai thực hiện.  



Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, và có giá trị trong năm (5) năm. 

Sau thời gian trên, sẽ tự động được gia hạn mỗi kỳ năm (5) năm nếu như không có 

những thay đổi điều chỉnh được thông báo giữa hai bên. 

Bản thỏa thuận gồm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị ngang nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A     ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

Trang Sĩ Trung     Vương Vĩnh Hiệp 

 

 

 



 

 

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 

  

  

 



THỎA THUẬN HỢP TÁC  

GIỮA  

TRƢỜNG ĐẠI  HỌC NHA TRANG  

VÀ 

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI  - DỊCH VỤ  -  XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐĂNG PHONG 
 

 

 

 

Nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Nha Trang và Công ty TNHH Sản 

Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đăng Phong; 

Hôm nay, ngày           tháng          năm          , tại Nha Trang: 

Trường Đại học Nha Trang cùng Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch 

Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đăng Phong, sau đây (gọi tắt là Công ty Đăng Phong) nhất trí 

ký kết thỏa thuận về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

theo các điều khoản dưới đây: 

Điều 1. Nguyên tắc hợp tác 

1. Chương trình hợp tác này là những định hướng chung mà hai bên đã thống 

nhất. Các nội dung hợp tác sẽ được hai bên thoả thuận theo các lĩnh vực cụ thể bằng 

các văn bản hợp đồng kèm theo. 

2. Hai bên sẽ cử đại diện làm đầu mối để trao đổi mọi vấn đề liên quan đến 

chương trình hợp tác trên nguyên tắc hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. 

Điều 2. Mục tiêu hợp tác 

Hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ nhằm: 

1. Khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên. 

2. Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của cả hai bên. 

3. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất 

kinh doanh phục vụ cho sự phát triển của Doanh nghiệp và Nhà trường.  

4. Tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh của các bên phục vụ sự phát triển lâu 

dài, ổn định và bền vững. 

Điều 3. Nội dung hợp tác   

A. Trƣờng Đại học Nha Trang có trách nhiệm: 

- Xây dựng các chương trình đào tạo và bồi dưỡng, cung cấp chứng chỉ đào tạo ở 

các trình độ, các ngành nghề theo đề nghị của Công ty Đăng Phong.  

- Phối hợp với Công ty Đăng Phong tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công nhân, cán bộ 

quản lý, cán bộ nghiên cứu của cả hai bên.  

- Cùng với Công ty Đăng Phong triển khai các hoạt động nghiên cứu phục vụ 

nhu cầu xây dựng, phát triển kinh tế mà cả hai bên cùng có thế mạnh và mong muốn. 

- Thực hiện thông tin quảng bá về Công ty Đăng Phong trên Tạp chí KHCN 

Thủy sản và trong các hoạt động của Trường Đại học Nha Trang như: tuyển sinh, hội 

nghị, hội thảo trong nước và quốc tế do Trường tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.  



- Giới thiệu sinh viên khá, giỏi và xuất sắc của Trường để Công ty tuyển chọn 

vào làm việc. 

B. Công ty Đăng Phong có trách nhiệm: 

- Cung cấp thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để Trường Đại 

học Nha Trang có kế hoạch tổ chức thực hiện.  

- Phối hợp với Trường đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, 

chương trình, dự án có khả năng ứng dụng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phù 

hợp với thế mạnh của hai bên. 

- Tham gia giảng dạy và đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên, cùng Trường Đại 

học Nha Trang xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn 

ngành, tiêu chuẩn doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất của Doanh nghiệp. 

- Hàng năm phối hợp với Trường xem xét cấp học bổng cho một số sinh viên có 

kết quả học tập xuất sắc để tạo nguồn nhân lực Công ty Đăng Phong nói riêng và 

ngành cơ điện nói chung.  

- Tuyển chọn trong số sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, xuất sắc của 

Trường có năng lực chuyên môn phù hợp với Công ty Đăng Phong vào làm việc. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh từ 

Trường tham gia thực tập, tìm hiểu thực tế sản xuất và quản lý tại Công ty Đăng 

Phong nhằm thực hiện hiệu quả nhất việc kết hợp chặt chẽ đào tạo với thực tiễn sản 

xuất. 

Điều 4. Phƣơng thức thực hiện 

1. Theo hiệu lực của bản thoả thuận hợp tác, hàng năm các bộ phận chuyên môn 

của hai bên sẽ gặp nhau bàn bạc và xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể hàng 

năm hoặc nhiều năm. Sau khi được lãnh đạo hai bên phê duyệt sẽ tổ chức triển khai.   

2. Hàng năm lãnh đạo hai bên tiến hành gặp gỡ và trao đổi để có những đánh giá 

tổng quan về quá trình hợp tác, từ đó quyết định những nội dung và chương trình hợp 

tác tiếp theo. 

3. Trường Đại học Nha Trang có thể ủy quyền cho một số trưởng đơn vị trong 

trường ký hợp đồng triển khai cụ thể với Công ty Đăng Phong theo các nội dung cam 

kết nêu trên.  

Điều 5. Hiệu lực 

Trường Đại học Nha Trang và Công ty Đăng Phong cam kết huy động tốt các 

nguồn lực (tài chính, con người, thời gian, trang thiết bị, cơ sở vật chất) để thực hiện 

có hiệu quả các nội dung hợp tác nêu trên. 

Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày ký và được lập 

thành 4 bản mỗi bên giữ 2 bản để thực hiện. 

       

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                    CÔNG TY TNHH SX - TM - DV- XNK  

                     ĐĂNG PHONG 

(đã ký)        (đã ký)  

 

   Vũ Văn Xứng       Nguyễn Đăng Phong 









 

 

 

Trang 1/5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

-------oOo------- 

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 
VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THỨ PHẨM THỦY SẢN 

GIỮA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

VÀ 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 
Số:……………… 

 

- Cãn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về 
việc thành lập và qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay 
là Trường Đại học Nha Trang;  

- Cãn cứ “Điều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 
70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ týớng Chính phủ; 

- Cãn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/12/2005; 

- Cãn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Nam Food 
ngày 12/01/2015; 

- Cãn cứ vào nhu cầu phát triển công nghệ xử lý thứ phẩm thủy sản của 
Công ty Cổ phần Việt Nam Food cũng nhý uy tín, nãng lực, kinh nghiệm 
của Trường Đại học Nha Trang. 

Hôm nay, ngày 02 tháng 02 nãm 2016, tại Hội trường Trường Đại học Nha 
Trang, đại diện các bên gồm: 
 

I. TRÝỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Đại diện: Ông Trang Sĩ Trung 

Chức vụ: Hiệu trưởng  
 

II. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD 

Địa chỉ: KCN Hòa Trung, Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái 
Nýớc, Tỉnh Cà Mau 
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Đại diện: Bà Lê Thúy Hương 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Hai bên cùng thống nhất ký kết “Hợp tác chiến lýợc về phát triển công 
nghệ xử lý thứ phẩm thủy sản giữa Trường Đại học Nha Trang và Công ty 
Cổ phần Việt Nam Food giai đoạn 2016-2021” (sau đây gọi là Thỏa thuận 
hợp tác) với những nội dung chủ yếu sau: 

 

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU HỢP TÁC 

- Xây dựng một nền công nghệ xử lý thứ phẩm thủy sản mới xanh, sạch, 
hiện đại và hiệu quả cao, tạo ra giá trị gia tãng cho đất nước. 

- Đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khãn có thêm động 
lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện thông qua Quỹ học bổng hỗ 
trợ học tập VNF. 

- Tãng cường việc phát triển nghề nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên có 
cõ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với 
môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế trong các doanh 
nghiệp. 

- Việc liên kết, hợp tác giữa các bên sẽ tạo ra những sản phẩm có khả nãng 
cạnh tranh cao trên thị trường nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách 
hàng và đối tác nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho các bên. 

 

ĐIỀU 2: QUAN ĐIỂM HỢP TÁC 

- Hai bên hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí vì sự phát triển 
của Trường Đại học Nha Trang và Công ty Cổ phần Việt Nam Food. 

- Hai bên hợp tác làm việc trên nguyên tắc đồng thuận. 

 

ĐIỀU 3: NỘI DUNG HỢP TÁC 

1. Hợp tác phát triển công nghệ xử lý thứ phẩm thủy sản 

Hình thành nền công nghệ mới xanh sạch, thân thiện với môi trường tạo 
ra giá trị gia tăng cho đất nước từ các thứ phẩm thủy sản. Các dự án cụ 
thể sẽ được Ban lãnh đạo của hai bên quyết định và tổ chức thực hiện tùy 
từng thời điểm thích hợp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại sẽ chú trọng 
vào các dự án: 

- Chế biến các sản phẩm giá trị gia tãng từ phế phẩm mực/cá. 
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- Tối ýu hóa việc thu hồi các sản phẩm từ phế phẩm tôm mà hiện nay Công 
ty Cổ phần Việt Nam Food đang sản xuất như chitin, chitosan, dịch SSE, 
dịch tôm muối. 

- Phát triển một số sản phẩm mới ứng dụng trong thực phẩm và nông 
nghiệp trên nền chitosan và dịch thủy phân protein từ phế phẩm tôm, mực 
và cá.  

2. Quỹ học bổng hỗ trợ học tập VNF 

Công ty Cổ phần Việt Nam Food sẽ cấp 10 (mười) học bổng mỗi nãm trị 
giá 3,000,000 đồng/học bổng nhằm khuyến khích sinh viên phấn đấu hõn 
nữa trong học tập. Tiêu chí xét duyệt sẽ dựa trên các chỉ tiêu của Trường 
Đại học Nha Trang kết hợp thêm một số tiêu chí như: 

- Học lực: sinh viên có hạnh kiểm tốt, có thành tích học tập đạt loại giỏi trở 
lên (tính trên điểm thi lần thứ nhất của các môn học). 

- Sinh viên chýa đýợc nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào khác trong nãm. 

- Các sinh viên khi đã được duyệt cấp học bổng phải phấn đấu đạt kết quả 
học tập loại giỏi, rèn luyện loại tốt trở lên mới được tiếp tục nhận học bổng 
cho các năm học tiếp theo. 

- Trong quá trình xét học bổng, nếu có nhiều sinh viên cùng đáp ứng tiêu 
chuẩn về học bổng nhưng phải giới hạn về số lượng nhận học bổng thì sẽ 
ưu tiên các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, sinh viên nữ. 

3. Hợp tác và cung ứng nguồn nhân lực 

Công ty Cổ phần Việt Nam Food sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Trường 
Đại học Thủy sản Nha Trang có cơ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý 
thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất của Công ty 
để hoàn thành các bài tập tiểu luận, thực tập và luận án của mình.  

Xây dựng cổng thông tin nghề nghiệp chào đón ít nhất từ 5 đến 10 bạn 
sinh viên, cựu sinh viên ưu tú của Trường Đại học Nha Trang nhanh 
chóng tiếp cận thông tin việc làm, phát triển nghề nghiệp tương lai và tham 
gia vào đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chất lượng của Công ty Cổ phần 
Việt Nam Food.  

4. Phát triển dịch vụ gia công phân tích thí nghiệm 

Bằng cõ sở hạ tầng hoàn thiện, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ 
chuyên môn ýu tú, Trường Đại học Nha Trang sẽ cung cấp dịch vụ phân 
tích thí nghiệm, kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm, lô hàng theo yêu cầu 
của Công ty Cổ phần Việt Nam Food. 

5. Các nội dung hợp tác khác theo nhu cầu của Công ty Cổ phần Việt Nam 
Food và khả nãng đáp ứng của Trường Đại học Nha Trang. 
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ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN 

1. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Việt Nam Food 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Nha Trang tiếp cận các địa 
điểm sản xuất kinh doanh để nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu ứng dụng công 
nghệ và phát triển sản phẩm mới. 

- Chỉ đạo cán bộ công nhân viên công ty phối hợp với Trường Đại học Nha 
Trang để triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo nhu 
cầu thực tế và thỏa thuận của hai bên. 

- Tôn trọng và bảo mật bản quyền chất xám của Trường Đại học Nha 
Trang.  

2.  Trách nhiệm của Trường Đại học Nha Trang 

- Cam kết tý vấn, giới thiệu và triển khai cho Công ty Cổ phần Việt Nam 
Food các công nghệ, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực xử lý thứ phẩm 
thủy sản. 

- Cam kết bảo mật các bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ chế biến/sản 
xuất hàng hóa, thông tin liên quan đến nhân sự, dữ liệu tài chính của công 
ty, thông tin về các đối tác của công ty, các hợp đồng/thỏa thuận hợp tác 
đầu tư của công ty; thư tín điện tử (cá nhân và công việc), các thông tin 
trao đổi trong nội bộ công ty; những dạng thông tin khác mà công ty có thể 
xác định là bí mật và quan trọng đối với hoạt động của công ty tùy theo 
từng thời điểm. 

- Cam kết các công nghệ đang triển khai hoặc đã chuyển giao cho Công ty 
Cổ phần Việt Nam Food sẽ không được phép hợp tác với bất kỳ đối tác 
nào khác trong cùng ngành. 

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Thỏa thuận này có giá trị kể từ ngày ký kết và có giá trị đến hết nãm 2021. 
Thỏa thuận sẽ được gia hạn 02 lần tự động và sẽ kết thúc khi có sự đồng 
ý bằng văn bản của hai bên. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp một trong hai bên có yêu 
cầu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thỏa thuận này thì phải 
thông báo cho bên kia bằng văn bản. 

- Bản Hợp tác chiến lýợc được lập thành 04 (bốn) bản và có giá trị như 
nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện./. 
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ĐẠI DIỆN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 

ĐẠI DIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 

 

BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 
Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2016 

 

Tại: Trường Đại học Nha Trang 

Chúng tôi gồm có: 

 Bên A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 Địa chỉ: 02, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 

 Điện thoại: 0583-831149   Fax: 0583-831147 

 Đại diện: Ông Trang Sĩ Trung  Chức vụ: Hiệu trưởng 

    

 Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 
 Địa chỉ: Km 1595, QL1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

 Điện thọai: 08 3834 7788   Fax: 08 3824 7799 

 Đại diện: Ông Lương Thanh Văn  Chức vụ: Tổng Giám đốc 

    

 Trên cơ sở năng lực, nhu cầu cần thiết và nguyện vọng chung, hai bên 

thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sau đây: 

 

I. ĐÀO TẠO 

1.1. Bên A đồng ý tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo chuyên môn sâu 

và nâng cao cho cán bộ kỹ thuật Bên B theo nhu cầu nhằm nâng cao nguồn nhân 

lực cho Bên B. 

1.2 Hằng năm, Bên A tạo điều kiện cho Bên B giới thiệu, tiếp xúc và phỏng 

vấn tuyển dụng sinh viên, học viên cao học tốt nghiệp để làm việc cho công ty. 

1.3 Hàng năm, Bên A sẽ mời cán bộ lãnh đạo-quản lý và cán bộ kỹ thuật 

của Bên B đến Viện Nuôi trồng Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang để tọa 

đàm – seminar với sinh viên và cán bộ của Viện Nuôi trồng Thủy sản một số chủ 

đề về thực tế sản xuất, kinh doanh. 

1.4 Bên B hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên từ Bên A đến tham quan, thực 

tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp tại công ty. 

1.5 Bên B đồng ý định kỳ tài trợ học bổng 

 

 cho sinh viên của Viện Nuôi trồng Thủy sản để học tập và nghiên cứu. 

 



   II. NGHIÊN CỨU – KHẢO NGHIỆM 

2.1 Hai bên sẽ tăng cường phối hợp thực hiện các đề tài Nghiên cứu – Khảo 

nghiệm về các lĩnh vực thủy sản khác nhau phục vụ sản xuất, tại cơ sở của hai bên 

trên cơ sở kinh phí thỏa thuận. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu sẽ được thỏa 

thuận và đồng ý giữa hai bên. 

2.2 Khi có yêu cầu từ Bên B, Bên A sẽ cử cán bộ chuyên môn kịp thời đến 

hỗ trợ việc khảo sát, nghiên cứu, tư vấn phục vụ sản xuất trên địa bàn của Bên B. 

Bên B sẽ đảm bảo nguồn kinh phí cho thực hiện khảo sát, nghiên cứu. 

2.3 Hai bên tích cực tham gia và tài trợ cho các Hội nghị khoa học trong 

nước và quốc tế và Báo cáo khoa học do mỗi bên tổ chức. 

 

III. TẬP HUẤN – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

3.1 Hai bên sẽ tăng cường tổ chức các khóa tập huấn, chuyển giao công 

nghệ hàng năm cho Bên B. Các khóa tập huấn có thể gồm các hình thức:  

- Tập huấn về kinh tế và quản lý trang trại cho cán bộ lãnh đạo và quản lý  

- Tập huấn về ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu trong nuôi trồng 

thủy sản cho cán bộ kỹ thuật 

- Tập huấn về nguyên lý và kỹ thuật cơ bản cho công nhân quản lý trang trại và 

nông dân 

Bên A sẽ đảm nhận nội dung và cán bộ giảng dạy cho các khóa tập huấn. 

Bên B sẽ đảm nhận công tác tổ chức và kinh phí cần thiết.  

3.2. Xây dựng mô hình – chuyển giao công nghệ  

Hai bên tăng cường công tác xây dựng và ứng dụng các mô hình nuôi thủy 

sản tiên tiến và mới tại cơ sở của Bên B, nhằm góp phần phát triển nghề nuôi thủy 

sản của đơn vị nói riêng, và của khu vực Miền Trung nói chung. Kinh phí thực 

hiện mô hình theo thỏa thuận giữa hai bên. 

3.3. Hai bên đồng ý phối hợp tổ chức các chuyến tham quan học tập về 
thủy sản ở các nước trong khu vực và thế giới cho cán bộ hai bên khi có điều kiện 

thích hợp.  

 

IV. THÔNG TIN 

4.1 Hai bên đồng ý trao đổi thông tin và tư vấn thường xuyên giữa ban lãnh 

đạo hai đơn vị về những vấn đề liên quan kỹ thuật, quản lý và phát triển thủy sản. 

4.2 Công ty Việt Úc được ghi “Trường Đại học Nha Trang là đối tác chiến 

lược” khi giới thiệu về công ty. Đồng thời, Trường Đại học Nha Trang cũng được 

ghi “Công ty Việt Úc là đối tác chiến lược” khi giới thiệu về Trường.  

 

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 



Hai bên thực hiện tối đa các điều khoản trên, trên tinh thần tự nguyện, tích 

cực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng góp phần vào sự phát triển chung của mỗi đơn 

vị và sự nghiệp thủy sản ở khu vực miền Trung và cả nước. Tùy từng nội dung, 

hai bên sẽ có hợp đồng cụ thể để triển khai thực hiện.  

Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, và có giá trị trong hai (2) năm. 

Sau thời gian trên, sẽ tự động được gia hạn mỗi kỳ hai (2) năm nếu như không có 

những thay đổi điều chỉnh được thông báo giữa hai bên. 

Bản thỏa thuận gồm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị ngang nhau. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

Trang Sĩ Trung 
Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Văn 
Tổng Giám Đốc 

 

 

 




