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Thiết lập quan hệ hợp tác với 
Trường Đại học Aarhu, Viện 

Nguồn lợi Quốc gia Đan Mạch

L ãnh đạo Nhà trường đã làm việc, thảo luận 
phương hướng hợp tác với đoàn cán bộ của 

Trường Đại học Aarhus (AU), Viện Nguồn lợi Quốc 
gia (DTU - Aqua), Đan Mạch, ngày 11/01/2017.

Tại buổi làm việc, đại diện của Nhà trường đã 
giới thiệu về thế mạnh và năng lực nghiên cứu 

về thủy sản (nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy 
sản…), công nghệ sinh học, môi trường, hệ sinh thái 
biển và biến đổi khí hậu. Phía đối tác đã trình bày 
một số hướng nghiên cứu trọng điểm có thể hợp tác 
như: tác động của biến đổi khí hậu lên sinh vật biển, 
nghiên cứu sinh thái học cá biển, tác động của khai 
khoáng lên sinh vật biển…

Trên cơ sở thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên, hai 
bên đã thống nhất xây dựng dự án nghiên cứu 

chung về biến đổi khí hậu lên sinh vật phù du (trọng 
tâm là giáp xác copepods) tại Việt Nam; và thúc đẩy 
hoạt động trao đổi cán bộ và sinh viên, liên kết đào 
tạo các khóa học ngắn hạn...

N gày 14/02, Giáo sư Ogmudur Knutsson - Trường 
Đại học Akureyri (Iceland) đã có buổi trao đổi 

chuyên đề về: “Sự phát triển ngành công nghiệp thủy 
sản của Iceland, từ thu hoạch đến thị trường theo 
chuỗi giá trị” với các nội dung chính:

Trước đó, GS Ogmundur Knutsson đã trao đổi với TS. Khổng Trung Thắng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường 
về phương hướng hợp tác giữa hai trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh 

viên... Trước hết, hai bên thống nhất sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU), tạo cơ sở pháp lý để triển khai các 
hợp tác trong tương lai.
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Sự phát triển của ngành thủy sản Iceland từ 1980 
đến nay, những kinh nghiệm trong quản lý khai 

thác, chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm 
nhằm nâng cao giá trị cho ngành thủy sản. Mô 
hình quản lý nguồn lợi thủy sản của Iceland; những 
khó khăn của ngành thủy sản Iceland đã gặp phải 
và giải pháp khắc phục; Kinh nghiệm của Iceland 
trong việc nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản từ 
đánh bắt đến thương mại hóa sản phẩm, đặc biệt 
là kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm theo chuỗi giá trị nhằm đáp ứng yêu cầu của 
thị trường, qua đó nâng cao giá trị cho ngành thủy 
sản...

Thảo luận phương hướng hợp tác 
với Trường Đại học Akureyri



Ngày 13/01, Bà Karen Lanyon - Tổng Lãnh sự 
quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn 

công tác đến thăm, thảo luận phương hướng tăng 
cường hợp tác với Nhà trường, Tại buổi làm việc, hai 
bên đã tổng kết kết quả đạt được giữa Nhà trường với 
các đối tác Australia trong những năm qua. 

Bà Karen Lanyon đánh giá cao sự chủ động triển 
khai hợp tác của Trường ĐH Nha Trang và kết 

quả hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bà 
thống nhất cao với lãnh đạo Nhà trường về phương 
hướng hợp tác thời gian tới, với trọng tâm là hợp tác 
về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên 
và sinh viên, trong đó: Chính phủ Australia sẽ tiếp 
tục hỗ trợ giáo viên tình nguyện sang giảng dạy tiếng 
Anh tại Trường, thiết lập các chương trình hỗ trợ cho 
cán bộ giảng viên nữ có nhiều cơ hội học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Ngày 3/3, Giám đốc điều hành Chương trình kết 
nối châu Á - Bắc Australia (thuộc Bộ Thương 

mại, Doanh nghiệp và Đổi mới Australia), ông Jeff 
Stewart cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm làm 
việc với tại trường, ngày 03/3. 

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên đã thảo 
luận sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác đào tạo các 

lĩnh vực có liên quan như quản trị du lịch, môi 
trường…; Australia tiếp tục hỗ trợ giảng viên tình 
nguyện, chuyên gia (bao gồm hỗ trợ kết nối Việt kiều 
Australia) đến giảng dạy, nghiên cứu tại Trường; 
Nhà trường mở thêm các khóa đào tạo ngắn hạn cho 
sinh viên Australia…

Lãnh đạo Nhà trường làm việc với 
Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt NamNgày 20/02, ông HE. Vitezslav Grepl - Đại sứ 

Cộng hòa Séc tại Việt Nam đến thăm và làm 
việc tại Trường. Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng 
Trang Sĩ Trung đã đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ 
trợ Nhà trường triển khai các chương trình hợp tác 
với Trường Đại học Kỹ thuật Liberec (TUL), Trường 
ĐH Jan Evangelista Purkyne (UJEP) trên các lĩnh 
vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng 
viên và sinh viên.

Đại sứ HE. Vitzeslav Grepl đánh giá cao kết quả 
đạt được của mối quan hệ hợp tác giữa Nhà 

trường với các trường đại học ở Cộng hòa Séc thời 
gian qua và cam kết tiếp tục hỗ trợ các chương trình 
hợp tác thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh 
viên làm visa (thị thực xuất, nhập cảnh) du học.

Thời gian qua, Nhà trường đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác của Séc như: hợp tác với TUL đã đào 
tạo được 8 tiến sĩ, hơn 120 thạc sĩ và kĩ sư; hợp tác trao đổi cán bộ và sinh viên với UJEP trong khuôn khổ 

chương trình Erasmus  do Châu Âu tài trợ.
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Tiếp đoàn Bắc Australia

Tiếp Tổng lãnh sựTăng cường hợp tác Australia



Hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang (NTU) 
và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 

(TPBank) - Chi nhánh Nha Trang được ký kết ngày 
12/01 với các nội dung chính: 

Hợp tác đào tạo: hàng năm, NTU tạo điều kiện 
cho TPBank đến giới thiệu, tiếp xúc và phỏng 

vấn tuyển chọn thực tập viên, tuyển dụng sinh viên 
tốt nghiệp để làm việc tại TPBank; Mời cán bộ lãnh 
đạo, quản lý của TPBank đến tham dự các buổi tọa 
đàm (seminar) chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm, 
định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, TPBank sẽ 
tiếp nhận sinh viên NTU đến thực tập, làm đồ án 
tốt nghiệp và cử cán bộ có chuyên môn tham gia hội 
đồng hướng dẫn, đánh giá quá trình thực tập của 
sinh viên NTU...

Lễ ký hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang 
(NTU) và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) 

được tổ chức ngày 10/3, với sự tham dự của lãnh đạo 
hai bên cùng đại diện các đơn vị liên quan. Nội dung 
hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực chính:

Thứ nhất, hợp tác xây dựng các mô hình nuôi biển 
công nghiệp: Nghiên cứu, xây dựng các mô hình: 

nuôi biển ứng dụng công nghệ nước tuần hoàn khép 
kín (RAS); Công nghệ tiên tiến nuôi cá biển và đặc 
sản biển với quy mô công nghiệp gần các đảo, quần 
đảo.

Tài trợ học bổng: TPBank tài trợ học bổng cho sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt 

với quỹ học bổng 40.000.000đ/năm.

Hoạt động cộng đồng và dịch vụ khác: TPBank hỗ 
trợ NTU kinh phí (60.000.000đ/năm) để tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa đào tạo kỹ năng mềm và 
hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao năng lực làm việc 
cho sinh viên sau khi ra trường. NTU hỗ trợ TPBank 
triển khai các dịch vụ tiện ích của ngân hàng đến 
CBVC và sinh viên có nhu cầu.

Thứ hai, xây dựng và sử dụng cơ sở tư liệu chuyên 
ngành về nuôi biển công nghiệp: Hợp tác biên 

soạn, biên dịch sách về công nghệ nuôi biển tiên tiến, 
biên soạn từ điển Nuôi biển Anh - Việt; Tham gia 
biên soạn Từ điển Bách khoa Nuôi biển Việt Nam.

Thứ ba, tổ chức hội thảo, hội nghị, quảng bá nuôi 
biển công nghiệp: 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; phối hợp cung cấp nội dung để xây dựng 
các chuyên mục nuôi biển định kỳ trên Đài Truyền 
hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) 
và các phương tiện thông tin đại chúng thích hợp.

VSA được thành lập ngày 23/9/2016, là tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của cộng đồng và hội viên nuôi biển, kết nối 
hoạt động giữa các thành viên và đối tác quốc tế, góp 
phần thúc đẩy phát triển bền vững các chuỗi giá trị 
hải sản nuôi, nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm nuôi biển Việt Nam.

Ký hợp tác với Hiệp hội       
Nuôi biển Việt Nam
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Ký hợp tác với Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Tiên phong



Chương trình đào tạo cử nhân song 
ngữ Pháp - Việt: đạt nhiều kết quả 

quan trọng 

Ngày 26/12/2016 hội nghị sơ kết Chương trình 
đào tạo cử nhân song ngữ Pháp - Việt đã thống 

nhất đánh giá: chương trình liên kết đào tạo song 
ngữ ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị 
Du lịch đã được hai bên triển khai hiệu quả, với 
nhiều hoạt động thiết thực như: sau 4 khóa đào tạo, 
chương trình đã thu hút hơn 55 SV theo học; AUF 
đã hỗ trợ NTU kinh phí đào tạo nâng cao năng lực 
của giảng viên và hỗ trợ 11 học bổng, kinh phí cho 
sinh viên thi chứng chỉ DELF B1,..

Được sự hỗ trợ của Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật 
dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán 

(JLAN), ngày 15/3, lớp tiếng Nhật đầu tiên tại 
Trường ĐHNT đã khai giảng với khoảng 60 sinh 
viên tham gia, thời gian học 3 tháng.

Tiếng Nhật là ngoại ngữ thứ 5 được Nhà trường 
tổ chức giảng dạy cho sinh viên (gồm: tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung). Với việc 
đa dạng hóa các ngoại ngữ trong hoạt động đào tạo, 
giúp sinh viên có nhiều lựa chọn trong học tập, từ 
đó tiếp thu được nhiều hơn khoa học công nghệ và 
nền văn hóa của các quốc gia, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các em phát triển nghề nghiệp và hội nhập 
sau khi tốt nghiệp.

Theo thỏa thuận hợp tác, hiệp hội JLAN sẽ cử 
giáo viên giảng dạy, cung cấp giáo trình và 

phương pháp kiểm tra, đánh giá việc học tiếng 
Nhật của sinh viên; Tổ chức kỳ thi tiếng Nhật tại 
Trường, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa 
khác; Mỗi năm cấp 1 suất học bổng cho sinh viên, 
1 suất cho giảng viên học tiếng Nhật tại Nhật Bản.

Ngoài ra, ngày 14/3/2017, Khoa Kinh tế đã khai 
trương quán trà, bánh - không gian Pháp ngữ 

trong khuôn viên Trường ĐH Nha Trang do Hiệp hội 
Văn hóa Pháp-Việt, Đại sứ quán Pháp và Đại học Nha 
Trang tài trợ nhân dịp Ngày Quốc tế Francophonie 
(20/3/1970-2017). Đây là không gian nói tiếng Pháp 
cho sinh viên và giảng viên của Trường thông qua các 
hoạt động như giới thiệu về văn hoá, du lịch và du học 
tại Pháp; là nơi để sinh viên chương trình song ngữ 
thực tập nghề nghiệp. Đây cũng nơi cho khách Pháp 
và VN tìm hiểu, trao đổi văn hóa của hai quốc gia, 
đồng thời là nơi để quảng bá hình ảnh Nhà Trường 
cũng như chương trình song ngữ Pháp Việt. 

Chiều cùng ngày, Nhà trường đã tổ chức diễn đàn 
giới thiệu chương trình đào tạo song ngữ ngành 

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Du lịch tới đông 
đảo SV, học sinh quan tâm, với các nội dung chính: 
tổng quan về chương trình học, thông tin dự tuyển, 
cơ hội nhận học bổng du học 02 năm tại Pháp, cơ 
hội việc làm sau khi tốt nghiệp... Tại diễn đàn, đại 
diện AUF và NTU đã trao 15 suất học bổng cho SV 
vượt khó học giỏi (trong đó: 5 suất trị giá 6,6 triệu 
đồng/suất, 10 suất trị giá 3,3 triệu đồng/suất).

5     Đào tạo

Khai giảng lớp tiếng Nhật đầu tiên 
tại Trường ĐHNT



Hội nghị quốc tế về Di 
truyền bảo tồn tại Đồng 

bằng sông Cửu Long

Hội thảo khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ICT 2016 
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Ngày 30/12, Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - 
ICT 2016, với sự tham dự của các cán bộ nghiên cứu đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Hội thảo chia thành 03 tiểu ban: hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ tri thức và mạng truyền 
thông với hơn hơn 23 báo cáo tham luận. Các báo cáo tại hội thảo đã khái quát được các lĩnh vực học thuật 

và ứng dụng công nghệ thông tin mang tính thời sự, như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, web và ontology, toán ứng 
dụng, nhận dạng, an ninh, an toàn bảo mật thông tin...

Thành công của ICT 2016 là tiền đề cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô và chất lượng của các 
hội thảo tiếp theo, hướng tới tầm vóc khu vực và quốc gia, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong nước và 

thế giới tham gia.

ICT được sáng lập bởi Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Sở Thông tin & Truyền 
thông và Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa. ICT được tổ chức hàng năm, là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ những kết 

quả nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngày 20/02, Trường ĐH Nha Trang và Trường 
ĐH Quốc gia Pusan, Hàn Quốc đã phối hợp tổ 

chức hội thảo kĩ thuật hóa học Việt - Hàn 2017, với sự 
tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ, giảng viên, 
sinh viên hai trường.

Kết quả nghiên cứu mới, được các nhà khoa học, 
cán bộ nghiên cứu công bố tại hội thảo là những 

vấn đề mang tính thời sự cấp thiết, có tính ứng dụng 
cao trong giai đoạn hiện nay, vì vậy nhận được sự 
quan tâm, thảo luận sôi nổi của đại biểu tham dự.

Hội thảo kĩ thuật hóa học Việt - Hàn



Ngày 15/3, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Viện 
Nghiên cứu polyme Leibniz (IPF), Dresden, Cộng 

hòa Liên bang Đức tổ chức hội thảo khoa học về “Thu 
nhận và ứng dụng các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế 
liệu tôm”. Hơn 50 nhà khoa học trong nước và quốc tế 
tham dự hội thảo.

Hội thảo có 24 báo cáo tham luận, công bố kết quả 
nghiên cứu thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

theo Nghị định thư hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa 
Liên bang Đức về “Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm 
giá trị gia tăng từ phế liệu tôm để ứng dụng trong nông 
nghiệp”.

Trong hai ngày 06 - 07/3/2017, Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội 
nghị quốc tế về Di truyền bảo tồn tại Đồng bằng sông Cửu Long (ICCGMRB 2017).

Hội nghị diễn ra tại Cần Thơ, với sự tham dự của các chuyên gia nước ngoài đến từ: Mỹ, Pháp, Na Uy, 
Campuchia, Thái Lan, Lào,... và các chuyên gia trong nước đến từ các viện, trường đào tạo ngành Thủy 

sản, cán bộ kỹ thuật các Chi cục Thủy sản, Sở Tài nguyên và Môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục đích trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới về di truyền trong bảo tồn đa dạng sinh học ở lưu 
vực sông Mekong, hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung chính: Di truyền học ứng dụng trong quản 

lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng trong quản 
lý, bảo tồn nguồn lợi thủy sản; Sinh thái và rủi ro đối với nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học; Quản lý nghề cá... 

Sự thành công của hội nghị đã tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trình bày, thảo luận những 
vấn đề tồn tại, thách thức và các giải pháp áp dụng trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài 

nguyên tại lưu vực sông Mekong, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam 
với đối tác trên thế giới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: phế liệu tôm là 
nguồn nguyên liệu tiềm năng chứa nhiều 

thành phần có giá trị dinh dưỡng cao như 
protein, astaxanthin, chitin..... Các nghiên cứu 
cho thấy, một số loại chitosan có khối lượng phân 
tử (Mw) và độ deacetyl (DD) khác nhau được 
nghiên cứu ứng dụng trong một số lĩnh vực như: 
kháng khuẩn, kháng nấm, bổ sung thức ăn thủy 
sản, chống oxy hóa… Ngoài ra, muối chitosan 
và nano chitosan được sản xuất để ứng dụng 
trong bảo quản thực phẩm. Carotene - protein 
được nghiên cứu bổ sung nhằm tăng giá trị dinh 
dưỡng cho thức ăn cá Hồi. Với kết quả nghiên 
cứu trên, các thành phần giá trị trong phế liệu 
tôm (caroten - protein, chitin/chitosan) được tận 
thu tối đa, nhờ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
và nâng cao giá trị của phế liệu tôm.
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Hội nghị quốc tế về Di truyền bảo tồn tại 
Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo quốc tế về “Thu nhận và ứng dụng các sản 
phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm” 



Trường Đại học Nha Trang với Hội nghị các quan chức cao cấp APEC

Theo kế hoạch năm APEC 2017, Nha Trang là nơi 
đầu tiên được chọn lựa để tổ chức Hội nghị các 

quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1). Theo 
phân công của Ban tổ chức SOM1, hơn 100 sinh viên 
cán bộ của NTU đã được huy động tham gia phục vụ 
tham gia các hoạt động của Hội nghị. Bên cạnh các 
khóa tập huấn của Ban tổ chức APEC thực hiện, Nhà 
trường đã tổ chức các khóa tập huấn riêng cho sinh 
viên về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, văn hóa vùng 
miền, xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, kỷ 
luật làm việc... qua đó giúp tình nguyện có thêm kiến 
thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

SOM1 diễn ra tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 
từ ngày 18/02 - 03/3/2017, là hội nghị chính thức 

đầu tiên của APEC 2017 với gần 2.000 đại biểu đến từ 
21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Hội đồng 
hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn 
doanh nghiệp APEC và một số tổ chức quốc tế, khu 
vực khác tham dự. Tham gia công tác tình nguyện 
phục phục vụ Hội nghị APEC 2017 là vinh dự, cơ hội 
để sinh viên trau dồi kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, 
rèn luyện trong môi trường làm việc chuyên nghiệp 
có tính kỷ luật cao.

8     Sự kiện

Ngày 21/02, Tổng Lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ 

Chí Minh phối hợp với Nhà 
trường tổ chức buổi giới thiệu 
thông tin du học Hoa Kỳ tới 
giảng viên, sinh viên và học 
viên. Tại buổi giới thiệu, cán 
bộ Tổng Lãnh sự quán đã 
cung cấp các thông tin cơ bản 
về:

  1. Du học tại Hoa Kỳ và cơ 
hội học bổng: hệ thống giáo 
dục đại học ở Hoa Kỳ, 05 bước 
chuẩn bị để du học tại Hoa 
Kỳ, tìm kiếm nguồn học bổng 
và hỗ trợ tài chính để du học...

  2. Chương trình học bổng 
thạc sĩ Fulbright và chương 
trình trợ giảng ngoại ngữ 
Fulbright: tóm tắt lịch sử 
chương trình, các lĩnh vực 
chương trình cấp học bổng, 

yêu cầu và quy trình, tiêu 
chuẩn lựa chọn ứng viên; Tư 
vấn chuẩn bị hồ sơ xin học 
bổng và phỏng vấn... 

Thông tin từ Tổng Lãnh sự 
quán cho biết, mỗi năm 

chương trình Fulbright cấp từ 
20 đến 25 suất học bổng cho 
học viên Việt Nam.

Với khoảng 20.000 du học 
sinh đang theo học, Việt 

Nam là một trong những 
quốc gia có số lượng du học 
sinh nhiều nhất ở Hoa Kỳ. 
Hoa Kỳ cũng là quốc gia thu 
hút số lượng lớn du học sinh 
Việt Nam (20.000 trong tổng 
số hơn 130.000 du học sinh 
đang học tập ở gần 50 quốc 
gia trên thế giới).

Theo đánh giá của BTC và các đại biểu tham dự, SOM 1 tại Nha Trang đã được tổ chức rất thành công, trong 
đó các tình nguyện viên và liên lạc viên của Trường ĐH Nha Trang đã góp phần quan trọng trong việc quảng 

bá thành phố Nha Trang tươi đẹp, thân thiện và mến khách. 

Giới thiệu thông tin du học Hoa Kỳ



Trao khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh nhân kỷ niệm 67 
năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 
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Đoàn Thanh niên Trường đã tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên (3/2017) với nhiều hoạt động ý nghĩa. 
Ngày 11/3, Đoàn Trường đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức đợt hiến máu nhân đạo, 

với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”. Đợt hiến máu đã thu hút được 384 đơn vị máu được hiến 
tặng. Số lượng máu này sẽ chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa, góp phần bổ sung 
nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/3, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Nha Trang, Trung tâm Phục vụ Trường học phối hợp với Viện 
Pasteur Nha Trang tổ chức buổi tập huấn về phương pháp phòng sốt xuất huyết mới theo dự án “Hướng tới 

loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam” của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, với sự tham dự của gần 1.000 đoàn 
viên, sinh viên. Tại buổi tập huấn, TS. BS Nguyễn Bình Nguyên - Điều phối thực địa dự án đã phổ biến phương 
pháp ứng dụng muỗi vằn (Aedes aegypti) mang vi khuẩn Wolbachia (vi khuẩn nội bào) để phòng sốt xuất huyết. 
BS Nguyên cho biết: đưa vi khuẩn Wolbachia vào cơ thể muỗi vằn có khả năng ức chế sự nhân lên của một số 
loại vi rút, trong đó có Dengue và Zika, từ đó làm giảm hoặc mất khả năng truyền vi rút từ muỗi sang người...

Sau buổi tập huấn, Đoàn Trường đã phát động đoàn viên, sinh viên tham gia dọn vệ sinh khuôn viên Trường, 
góp phần tạo môi trường sạch, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết từ muỗi vằn.

Lễ kỷ niệm 67 năm ngày 
truyền thống học sinh, 

sinh viên (HS, SV) (9/1/1950 - 
9/1/2017) được Hội SV Trường 
tổ chức ngày 8/1, với sự tham 
dự của đại diện Hội SV Việt 
Nam tỉnh Khánh Hòa, lãnh 
đạo Nhà trường và hơn 600 
SV.

Ghi nhận những đóng góp 
trong hoạt động của Hội 

SV và nỗ lực học tập, rèn 
luyện trong năm học 2015 - 
2016, Hội SV Việt Nam tỉnh 
Khánh Hòa đã trao tặng bằng 
khen cho 04 SV và danh hiệu 

“Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 
03 Liên Chi hội.

Trong dịp này, Hội SV 
Trường đã trao tặng 20 

suất học bổng (2 triệu đồng/ 
suất, tổng giá trị 40 triệu 
đồng) cho SV vượt khó vươn 
lên trong học tập, tham gia 
tích cực các hoạt động của 
Hội SV Trường. Học bổng là 
nguồn động viên giúp SV có 
hoàn cảnh khó khăn tiếp tục 
cố gắng vươn lên trong học 
tập, rèn luyện và cống hiến 
cho công tác Hội SV Trường 
ngày càng phát triển.

Đoàn Thanh niên: nhiều hoạt động hữu ích được tổ chức



Nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng tìm hiểu về những hoạt động của Nhà trường, Nhà trường đã tổ chức các buổi tham 
quan thực tế tại Trường cho các đoàn học sinh và giáo viên các trường THCS, THPT trên đại bàn Tp. Nha Trang và tỉnh Ninh 
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Đoàn học sinh tỉnh Ninh Thuận, thành phố Nha Trang thăm quan Trường

Trường ĐH Nha Trang là trường ĐH công lập đa ngành, đứng đầu cả nước về các chuyên ngành thủy sản, 
một trong 20 trường đầu tiên của cả nước đạt chuẩn chất lượng giáo dục, top 15 trường ĐH có khuôn viên 

“xanh” đẹp nhất Việt Nam...Vì vậy, tham quan, thực tế tại Trường mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, giúp các 
em học sinh có định hướng rõ ràng cho việc lựa chọn các ngành nghề phù hợp trong tương lai. 

Ngày 04/3/2017, một đoàn học sinh và giáo viên 
Trường THPT Tôn Đức Thắng - TP. Phan Rang, 

tỉnh Ninh Thuận đã có buổi thăm quan tại Trường. 

Ngày 12/3, hơn 100 học sinh, giáo viên từ các 
trường THCS của TP. Nha Trang đến tham quan, 

thực tế tại Trường ĐHNT trong khuôn khổ cuộc thi 
“Nha Trang: thành phố tương lai”. Trong chuyến 
tham quan, các em học sinh được giới thiệu về lịch 
sử phát triển, các ngành và quy mô đào tạo, phương 
án tuyển sinh năm 2017, chế độ học bổng khi học tập 
tại Trường ĐHNT, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp...; 
Đồng thời, các em thăm quan cơ sở vật chất phục vụ 
học tập: Bảo tàng Thủy sinh vật, Nhà Truyền thống 
và giao lưu, trải nghiệm cuộc sốngsinh viên với các 
anh, chị sinh viên đang học tập tại Trường.



Trao tặng 279 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Giang Ly và 
78 phần quà cho các hộ dân bị hỏa hoạn ở cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước
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Đoàn công tác của Nhà trường đã đi thăm, chúc 
Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của 

xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 
ngày 13/01/2017. 279 phần quà gồm: gạo, nước mắm, 
đường (tổng trị giá trên 45 triệu đồng) đã được đoàn 
công tác trao tặng cho các hộ dân. Giang Ly là xã 
miền núi của huyện Khánh Vĩnh, với nhiều dân tộc 
chung sống như: Kinh, Rag Lai, Ê Đê... Xã có 350 hộ 
gia đình, trong đó 279 hộ nghèo và cận nghèo. Chia 
sẻ với những khó khăn của đồng bào, hàng năm, Nhà 
trường đều tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc Tết 

và tặng quà, giúp bà con có thêm niềm vui xuân mới.

Sáng 23/01, Ban nữ công - Công đoàn Trường ĐH 
Nha Trang đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 

78 phần quà (gồm: sữa, cá hộp, nước mắm, mì tôm) 
cho các hộ gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn tại cồn 
Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Vào 
đêm 17/01/2017, vụ hỏa hoạn kéo dài tại cồn Nhất Trí 
đã thiêu rụi 78 căn nhà với hơn 400 nhân khẩu, phần 
lớn các gia đình ở đây đều thuộc diện khó khăn.

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về 
quê đón Tết Nguyên đán, Trường ĐH Nha Trang 

đã tổ chức 8 chuyến xe miễn phí đưa 320 sinh viên 
ở các tỉnh miền Trung (từ Phú Yên đến Đà Nẵng) - 
những địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai, lũ 
lụt vừa qua về quê đón Tết. 

Sinh viên Phan Thị Lệ Quyên (khóa 56 ngành 
Công nghệ Chế biến Thủy sản) đại diện cho 320 

sinh viên đã bày tỏ lòng cảm ơn đến Nhà trường và 
các doanh nghiệp đã tổ chức “chuyến xe xuân yêu 
thương” cho sinh viên miền Trung về quê đón Tết 
cùng gia đình...

Kinh phí tổ chức đưa sinh viên về quê đón xuân 
mới 2017 (tổng giá trị hơn 100 triệu đồng) được 

hỗ trợ bởi các doanh nghiệp (Công ty TNHH Long 
Sinh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, 
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào 
Khánh Hòa) và CBVC Nhà trường.

Những chuyến xe xuân yêu thương đưa sinh viên về quê đón Tết



1. Chương trình Trải nghiệm Trường Đại học Nha 
Trang dành chọ HS PTTH ( tháng 4 & 5/2017)

2. Lễ tốt nghiệp Cao học quốc tế NORHED 1 và 
Khai giảng Lớp NORHED 3 (tháng 6/2017)

3. Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam và Phát triển chương trình đào tạo đại học.  
(tháng 6/2017)

SỰ KIỆN

SẮP TỚI
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Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và chúc Tết Nhà trường

Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 

08/3/2017), Công đoàn Trường đã tổ chức tọa đàm 
vào chiều 08/3, với sự tham dự của toàn thể nữ cán bộ 
viên chức (CBVC) và người lao động (NLĐ).

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Nhà trường đã 
chúc mừng, đánh giá cao và cảm ơn những đóng 

góp của nữ CBVC, NLĐ cho các hoạt động của Công 
đoàn nói riêng, Nhà trường nói chung trong nhiều 
năm qua và mong muốn toàn thể nữ CBVC, NLĐ tiếp 
tục phát huy truyền thống ngôi trường Anh hùng, thi 
đua lao động sáng tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học tốt, tham gia ngày càng hiệu quả hơn các hoạt 
động xã hội, từ thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện của Nhà trường.

Tại buổi tọa đàm, CBVC, NLĐ đã trao đổi chủ đề 
“Hạnh phúc giản đơn” với ông Nguyễn Mạnh Thân 

(Ủy viên BCH Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh 
Khánh Hòa), thảo luận biện pháp thực hiện thắng lợi 
Chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Nhà 
trường.

Ngày 02/2, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, 

chúc Tết Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ 
viên chức, người lao động Trường Đại học Nha Trang.

Tại buổi gặp mặt, Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung đã 
báo cáo kết quả nổi bật của Nhà trường năm 2016, 

kế hoạch công tác năm 2017 và bày tỏ quyết tâm quán 
triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh.

Ông Lê Đức Vinh đã ghi nhận nỗ lực và những 
thành quả đạt được của Nhà trường trong năm 

2016, đánh giá Trường là đại học lớn, có chất lượng đào 
tạo tốt của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 
Những năm qua, Nhà trường đã cung cấp nguồn 
nhân lực chủ yếu, góp phần quan trọng thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh 
lân cận. Ông Vinh đề nghị Trường chú trọng hơn nữa 

công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo, đặc biệt 
là đào tạo nguồn nhân lực các ngành thủy sản, du lịch 
- ngành kinh tế thế mạnh và mũi nhọn của tỉnh, mở 
rộng hợp tác quốc tế... góp phần thực hiện thành công 
kế hoạch đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm 
kinh tế, xã hội của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và 
thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.


