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BÁO CÁO  

Công tác sinh viên tháng 11/2022 
 

I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 11/2022 

1. Tình hình sinh viên 

- Tình hình học tập của sinh viên bình thường, sinh viên thi kết thúc học phần đợt 1, 

thi giữa kỳ diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. 

- Diễn biến tư tưởng của sinh viên khi tham gia các trang mạng xã hội: 

+ Nhiều sinh viên băn khoăn về quy định thời gian đóng học phí quá gần nhau trong 

học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm học này sẽ khó khăn cho gia đình. 

+ Tình hình thời tiết Nha Trang đang trong mùa mưa, rắn lục, rết xuất hiện nhiều gây 

lo lắng cho sinh viên. 

2. Trong tháng Nhà trường triển khai các công việc với kết quả cụ thể 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).  

- Hoàn tất công tác Khen thưởng sinh viên năm học 2021 - 2022, có 1.459 sinh viên được 

khen thưởng với tổng số tiền trên 611 triệu đồng; Hoàn thành cấp học bổng khuyến khích học 

tập và trợ cấp xã hội cho 905SV với tổng số tiền 3,8234 tỉ đồng; Hoàn thành chi trả học phí và 

trợ cấp cho sinh viên diện chính sách cho 218SV với tổng số tiền 1,20336 tỉ đồng. Hoàn thành 

cấp thẻ sinh viên cho K64; 

- Đã xây dựng thời khóa biểu học chính trị đầu năm cho sinh viên toàn Trường; Chuẩn bị 

nội dung giảng dạy cho sinh viên khóa mới, khóa cũ, nội dung hình thức kiểm tra (E-learning), 

phân công báo cáo viên, thông báo tới sinh viên lịch học. Do hội trường 03 có kế hoạch sửa chữa 

đến hết tháng 11/2022, nên lịch học được triển khai thực hiện bắt đầu từ 02/12 - 26/12/2022. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy định Văn hóa học đường. Kết quả kiểm tra 

cho thấy, khá nhiều sinh viên chưa thực hiện nghiêm túc quy định, nhất là việc không đeo 

thẻ khi đến trường, nhiều sinh viên vẫn còn mặc áo thun không cổ, đi dép lê đến lớp. 

- Hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ sinh viên khóa 64, đang tiếp tục kiểm tra đối chiếu 

thông tin và cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý. 

- Triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh viên, nhất là sinh viên khóa 64: Tổ chức tư vấn 

định hướng ngành nghề; thành lập các tổ hỗ trợ sinh viên khóa 64 học tốt các học phần giáo 

dục đại cương; hỗ trợ sinh viên hoàn thành các thủ tục giấy tờ để vay vốn tại địa phương; 

hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thuộc diện chính sách hoàn thành các thủ 

tục để được miễn giảm học phí theo quy định; Hướng dẫn sinh viên cài đặt và sử dụng thẻ 

BHYT số trong khám chữa bệnh. 

- Tổng kết công tác hỗ trợ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 năm 

học 2021- 2022. 
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- Đã đưa lên trang web Trường (9 bài viết) tuyên truyền các ngày lễ trong tháng. 

- Đảng ủy Trường tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 206 quần chúng ưu 

tú chuẩn bị kết nạp Đảng và cho 56 đảng viên mới.  

3. Hoạt động của các khoa/viện 

3.1. Khoa Cơ khí 

- Hướng dẫn sinh viên: Đăng ký kế hoạch học tập học kỳ 2; Triển khai công tác tốt 

nghiệp; Chuẩn bị đi thực tập ngoài trường; Thực hiện đề tài NCKH. 

- Tổ chức cho sinh viên: Tham quan cơ sở vật chất Trường và các cơ sở sản xuất;  

- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. 

- Thông báo lịch học cho sinh viên: Tham dự lớp Đảng viên mới, lớp Cảm tình Đảng; 

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Trường. 

- Tham gia “Tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và pháp luật về phòng, 

chống ma túy”. 

- Tổ chức dọn dẹp, vệ sinh tại Văn phòng Khoa, các Bộ môn chào mừng Ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11. 

- Tổ chức đại hội các chi đoàn trong Khoa. 

3.2. Khoa Công nghệ Thông tin  

- Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học cấp trường (06/11/2022). 

- Đội tuyển Khoa tham dự Kỳ thi lập trình ICPC Việt Nam vòng loại quốc gia 

(13/11/2022). 

- Đoàn Khoa mở lớp “Nhập môn lập trình” hỗ trợ kiến thức cho sinh viên, đặc biệt 

sinh viên khóa 64 (từ ngày 7/11/2022). Các lớp diễn ra vào tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại các 

phòng tầng 2 của giảng đường G8; Triển khai các hoạt động chào mừng ngày 20/11. 

- Triển khai công tác thực tập ngành cho K61, công tác thực tập cơ sở  cho K62. 

3.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm 

- Tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần, thường xuyên liên lạc với sinh viên (trực tiếp hoặc 

qua zalo) để tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập, nghiên cứu và sinh hoạt 

(Trao đổi kinh nghiệm trong NCKH và học tập tốt các học phần chuyên ngành, các kỹ năng 

mềm trong học tập và sinh hoạt để sinh viên học tập và sống tốt hơn). 

- CVHT các lớp K64 hướng dẫn BCS lớp tổ chức buổi sinh hoạt, quy trình phối hợp 

công việc giữa BCS, CVHT với các phòng ban chức năng trong Trường. 

- Tiếp tục nhắc nhở sinh viên học tập tích cực, đảm bảo an toàn, an ninh, tuân thủ các 

quy định của Nhà trường. 

- Phối hợp chặt chẽ với GV các môn học để nắm bắt tình hình học tập của lớp. 

- Đẩy mạnh công tác quảng bá các ngành đào tạo của Khoa (điều kiện học tập, cơ hội 

việc làm,…) trên Fanpage của Đoàn Khoa. 
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- Triển khai cuộc thi “Thiết kế logo Khoa Công nghệ thực phẩm” cho toàn sinh viên trong Khoa. 

- Rà soát hoạt động của các câu lạc bộ chuyên ngành, giới thiệu sinh viên mới tham 

gia các câu lạc bộ của ngành của Khoa. 

- Tham gia chương trình hội thảo giữa Viettel Khánh Hoà và Trường ĐH Nha Trang. 

- Tổ chức: Đại hội chi Đoàn; Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

- Phối hợp với Trung tâm HTVL&KN chuẩn bị cho K63 và K64 ngành CNTP tham 

quan doanh nghiệp. 

- Tổ chức chương trình Team Building - Chào đón Tân sinh viên K64 Khoa Công 

nghệ thực phẩm vào ngày 26/11/2022. 

- Tham gia văn nghệ trong Gala tổng kết hoạt động tình nguyện của thanh niên năm 

2021-2022 do Đoàn thanh niên Trường tổ chức, Đoàn thanh niên Khoa nhận giấy khen đạt 

được những thành tích sau: 

+ Đội tình nguyện Khoa đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch hè 2022. 

+ Tập thể có thành tich xuất sắc trong công tác Đoàn năm hoc 2021-2022. 

+ Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022. 

+ 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Đoàn Trường. 

+ 01 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Hiệu trưởng. 

3.4. Khoa Du lịch 

-  Đã hoàn thành tổ chức Đại hội Chi đoàn đối với các lớp K63 và K64. 

- Đã triển khai đoàn viên tham lớp đối tượng Đảng, lớp Đảng viên mới. 

- Hưởng ứng Ngày hội tân sinh viên toàn trường, Khoa cử đại diện SV tham gia và giành 

được nhiều giải thưởng có giá trị như:   

+ Giải nhất nhảy Flashmood 

+ Giải nhất nấu ăn 

- Đã tổ chức cuộc thi văn nghệ “Tài năng du lịch 2022” cho sinh viên toàn Khoa - Chào 

mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tổ chức hội nghị học tốt ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành. 

- Tổ chức cho sinh viên K63 ngành QTDL tham quan thực tế tại Đà Lạt. 

- Triển khai hoạt động giữa kỳ cho các khóa 62, 63, 64 và thi kết thúc môn đợt 1. 

- K61 để đi thực tập theo kế hoạch. 

3.5. Khoa Điện - Điện tử 

- Thông báo đến sinh viên về hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Khánh Hòa lần thứ X”. 

- Nhắc nhở SV về lịch học chính trị đầu năm, đeo bảng tên khi vào Trường để đảm 

bảo an ninh, an toàn trong Trường. 

- Thông báo về quyên góp, đóng góp quỹ vì người nghèo Trung ương và an sinh xã 

hội năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tin về tuyển dụng của Công ty Fujitec. 
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- Khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ điện điện tử. 

- Đoàn Khoa phát động: “Viết bài tri ân thầy cô”. 

- Thông tin về một số địa chỉ nguồn học liệu mở để sinh viên nghiên cứu, học tập: về 

chủ đề toán học, vật lý, lập trình. 

- Triển khai cuộc thi “Văn nghệ chào mừng tân sinh viên Khoa Điện – Điện tử”, và 

đã thông báo kết quả các giải thưởng tương ứng. 

- Tổ chức cho sinh viên K64 đi tham quan tại nhà máy điện gió Lợi Hải 2, nhà máy 

thủy điện Đa Nhim. 

- Tham gia các hoạt động do Đoàn trường và Đoàn khoa khác tổ chức như: tổng kết 

công tác đoàn và phong trào thanh niên, Hội thảo Viettel Khánh Hòa cùng trường Đại Học 

Nha Trang trong chuyển đổi số, cuộc thi văn nghệ của các đoàn khoa bạn… 

- Triển khai kế hoạch thực hiện Hội nghị học tốt năm học 2022-2023. 

- Tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp và phỏng vấn thực tập, tuyển dụng tại 

công ty Fsoft Quy Nhơn.  

3.6. Khoa Kinh tế  

- Phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ việc làm & khởi nghiệp lập kế hoạch đưa sinh viên 

K64 đi tham quan thực tế. 

- Tổ chức thi giữa kỳ các học phần 3 tín chỉ và thi kết thúc các học phần 2 tín chỉ. 

- Triển khai khảo sát sinh viên tốt nghiệp. 

- Tham gia chương trình The next Banker 2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). 

- Đoàn Khoa tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11, tiêu biểu là cuộc thi “Nốt nhạc tri ân” chào mừng ngày 20/11 và tập thể lớp 

63QTKD1 đã đạt giải nhất cuộc thi.  

- Triển khai cho SV tham gia sinh hoạt CLB tiếng anh giành cho SV không chuyên 

thuộc Dự án Phát triển cộng đồng anh ngữ tại tỉnh Khánh Hòa. 

- Tham gia cuộc thi “Nấu ăn - Ẩm thực 3 miền” do Hội sinh viên trường tổ chức.  

3.7. Khoa Kế toán Tài chính  

- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tổ chức thi giữa kỳ và nhắc nhở các 

em nghiêm túc học tập và thực hiện đúng quy định về công tác quy chế thi. 

- Nắm bắt tình hình sinh viên có biểu hiện chểnh mảng trong học tập và bỏ tiết học để 

động viên, nhắc nhở các em chú tâm hơn. 

- Tổ chức đại hội chi đoàn lớp để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. 

- Tổ chức đêm văn nghệ tri ân thầy/cô nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

3.8. Khoa Kỹ thuật Giao thông 

- Lập danh sách sinh viên cần hỗ trợ học các học phần đại cương. 

- Yêu cầu CVHT nắm tình hình sinh viên  

- Đưa sinh viên đi tham quan thực tế ngành Khoa học Hàng Hải tại cảng Cam Ranh. 
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- Tư vấn phương pháp học tập một số môn cho sinh viên thuộc diện cảnh báo.  

- BCH Đoàn khoa tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ Khoa KTGT chào mừng. 

- Tổ chức các cuộc thi chào mừng ngày Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (văn nghệ, 

viêt báo tường, tìm hiểu về Khoa theo hình thức onlne) 

- Đoàn Khoa tổng vệ sinh khuôn viên khoa và các phòng thực hành. 

3.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- Triển khai công tác hỗ trợ sinh viên tham dự các phiên tòa xét xử thực tế tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.   

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ngành Luật trên website và các 

trang mạng xã hội (facebook, Zalo). 

- Sinh viên đã tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo. 

- Tổ chức đưa tân sinh viên K64 đi thực tế tại Tòa án. 

- Thực hiện “Tuần lễ tuyên truyền pháp luật - Phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam 9/11 tại Trường Đại học Nha Trang và Trường THPT Trần Quý Cáp, Ninh Hòa. 

- Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí. 

- Đưa sinh viên đi thực tập, thực tế tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

- Giảng viên trong Khoa tích cực hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương thuyết trình, 

tổ chức thảo luận, giúp cho sinh viên học tập, tiếp thu kiến thức các học phần hiệu quả. 

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên qua email và trao đổi, gặp gỡ trực tiếp. 

3.10. Khoa Ngoại ngữ 

- Sinh viên K61 thi cuối kỳ, đi thực tập nghề nghiệp từ 21/11/2022. 

- Sinh viên K62 chọn ngành học, ổn định học tập chuẩn bị thi giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Hương dẫn sinh viên đăng ký môn học cho học kỳ 2/2022-2023. 

- Tham dự: Gala tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên - Hội sinh viên năm học 2021- 2022; 

Chương trình “Tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và  pháp luật phòng chống 

ma tuý”; Cuộc thi viết “Tri ân thầy cô 2022”; Đóng góp “Quỹ người nghèo TW và an sinh xã 

hội”; Cung cấp thông tin khảo sát các CLB Tiếng Anh trong Trường (trong khuôn khổ dự án 

Vin); Hội thảo Viettel Khánh Hoà đồng hành cùng trường ĐHNT trong chuyển đổi số. 

- Tham gia và đạt giải nhất, giải ba, giải video được yêu thích nhất, giải đơn vị có lượt 

dự thi nhiều nhất cuộc thi tiktok “Vẻ đẹp NTU”.  

- Nhận giải khuyến khích ngày hội câu lạc bộ - đội tình nguyện. 

- Hưởng ứng lời kêu gọi của bộ Giáo dục và đào tạo về đổi avatar, cover mang thông 

điệp ngày Nhà giáo Việt Nam.  

- Phát động sinh viên đăng kí Ngày Hội tân sinh viên. 

- Tổ chức hội thi văn nghệ và Gala “Ngàn lời tri ân” hướng tới kỉ niệm 40 năm ngày 

nhà giáo Việt Nam.  

- Khảo sát về việc tham gia CLB dự án người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh. 
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- Phát đồng phục Khoa cho các lớp. 

- Hỗ trợ quản lý sinh viên K64 - Khoa Ngoại ngữ đi tham quan thực tế tại Champa Island.  

- Cử sinh viên, giáo viên tham gia lớp Cảm tình Đảng và lớp Đảng viên mới.  

- Các chi đoàn K63, 64 tổ chức Đại hội chi đoàn. 

- CVHT tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong học tập bằng trực tiếp, trực tuyến.   

3.11. Khoa Xây dựng 

- Sinh viên thi cuối kỳ đợt 1, hk 1, nh 2022-2023 (K61 đang thực hiện thực tập tổng hợp). 

- Ngày 29/10/2022, Đoàn thanh niên Khoa liên kết với Viện Công nghệ Sinh học và 

Môi trường, Viện KH & CN Khai thác Thủy sản, Viện nuôi trồng Thủy tổ chức thành công 

chương trình Halloween - Chào đón Tân sinh viên K64 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, sáng 

tạo cho các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tập thể, giúp các bạn gắn kết 

với nhau, san sẻ yêu thương. Thông qua hoạt động này nhằm giới thiệu BCH Đoàn khoa 

đến các tân sinh viên, giúp phát triển phòng trào văn nghệ và thu hút các bạn SV mới tham 

gia vào các hoạt động Đoàn và các phong trào cộng đồng trong tương lai. 

- Tổ chức thành công Buổi giao lưu giữa Kiến trúc sư, giảng viên và 200 sinh viên 

Khoa Xây dựng. Thời gian tổ chức: Từ 8h30-11h00, ngày 29/10/2022. 

- Khoa liên kết với Trung tâm HTVL&KN tổ chức cho 64 sinh viên k64 tham quan 

thực tế 03 công trình tại khu đô thị An Viên và Phước Long vào ngày 30/10/2022.  

- Triển khai sinh viên tốt nghiệp trong khoảng 12 tháng (từ tháng 8/2021). Đến thời 

điểm hiện tại đạt tỷ lệ 78.87%.  

- Đoàn Khoa tổ chức Cuộc thi văn nghệ và thi đua học tốt Chào mừng 40 năm Ngày 

Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2022.  

3.12. Viện CNSHMT 

- 15 giảng viên, 19 học viên và sinh viên tham dự Hội nghị Công nghệ sinh học toàn 

quốc tổ chức tại Đại học Tây Nguyên ngày 04/11/2022. 

- Tổ chức đi thực tế cho sinh viên K64 KTMT tại nhà máy Rapexco Đại Nam - khu 

công nghiệp Suối Dầu ngày 11/11/2022. 

- Tổ chức đi kiến tập cho sinh viên 61.CNSH tại Công ty TNHH Giống thủy sản Minh 

Phú - Ninh Thuận ngày 10/11/2022, công ty TNHH Hải Vương ngày 17/11/2022. 

- Tổ chức thi cắm hoa kết hợp Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Hội 

trường 1, ngày 19/11/2022.  

- Tổ chức đại hội chi đoàn đối với K63, K64.  

- Tham gia các hoạt động chào đón tân sinh viên K64 do Hội sv tổ chức: hội thi nấu 

ăn, nhảy flashmob,…. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên K64 mới nhập học. 

- Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên ổn định học tập, phấn đấu thi đua đạt thành tích tốt 

trong học tập rèn luyện. 

- Khảo sát nhu cầu triển khai các Câu lạc bộ đối với sinh viên Viện.  
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3.13. Viện KH&CNKTTS 

- Sinh viên tham gia cuộc thi viết báo tường chào mừng 20/11. 

- Cử sinh viên tham gia hội thảo viettel Khánh Hòa đồng hành cùng Trường Đại học 

Nha Trang trong chuyển đổi số. 

- Tham gia hoạt động chào mừng tân sinh viên K64 do hội sinh viên tổ chức. 

- Sinh viên K61 ngành KTTS đi thực tập trên biển. 

- Tiếp tục hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh vào thứ 2 hàng tuần. 

- Tổ chức đại hội chi đoàn: 63.QLTS và 64.QLTS 

- Tổ chức quyên góp và ủng hộ sinh viên Nguyễn Hoàng Trọng Sỹ lớp 64.QLTS bị 

tai nạn giao thông. 

3.14. Viện NTTS 

- Thông báo sinh viên đăng ký môn học học kỳ II/2022-2023.  

- Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Hỗ trợ CVHT các lớp K64 triển khai công tác đại hội chi đoàn. 

- Đưa sinh viên K64 tham quan trại sản xuất giống tôm thẻ của Công ty Minh Phú tại 

Ninh Thuận.  

- Triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” năm 2022 do BCH Đoàn Trưởng phát động ngày 19/10/2022. 

- Tham gia “Hội thảo Sinh viên về Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng 

Anh” do BCH Đoàn trường triệu tập ngày 29/10/2022, tham gia hoạt động sinh hoạt Câu 

lạc bộ Tiếng Anh “ Teacher & Educaiton”. 

- Tham dự lễ ký kết giữa Công ty cổ phần thủy sản Dương Hùng miền Trung và Viện 

nuôi trồng thủy sản, tổ chức ngày 8/11/2022. 

- Tham gia chương trình Hội thảo “Viettel Khánh Hòa đồng hành cùng Trường Đại 

học Nha Trang trong chuyển đổi số” do Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Nha Trang 

phối hợp cùng Viettel Khánh Hòa, tổ chức ngày 12/11/2022. 

- Kiểm tra tình hình vắng học, nghỉ học không lý do của sinh viên. Đã nhắc nhở và 

cảnh báo các trường hợp vắng học nhiều. 

- Tham gia hoạt động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo trung ương và an sinh xã hội năm 

2022” phát động ngày 21/10/2022. 

- Tham gia Hội thao truyền thống Viện Nuôi trồng Thủy sản. 

- Các lớp 61.NTTS-1, 61.NTTS-2 hoàn thành đợt thực tập giáo trình nuôi thủy sản 

nước ngọt các Công ty, trang trại, doang nghiệp. 

- Các lớp còn lại hoàn thành đợt thi giữa kỳ. Tiếp tục học tập theo kế hoạch. 

- Tổ chức thành công lễ hội Halloween kết hợp với 2 đơn vị bạn. 

- Có 06 sinh viên đạt danh hiệu 5 tốt cấp Trường. 
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4. Phòng Khoa học Công nghệ 

- Tiếp tục hướng dẫn hồ sơ quyết toán cho các CNĐT đã báo cáo nghiệm thu, hồ sơ 

mua sắm hàng hóa: 10 đề tài. 

- Hoàn thành thủ tục tạm ứng kinh phí phục vụ triển khai đề tài cho 31 đề tài.  

- Nhóm sinh viên của Viện Nuôi trồng Thủy sản do PGS.TS Lê Minh Hoàng hướng 

dẫn đã lọt vào vòng Chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka năm 

2022. Nhóm thực hiện đề tài “Ảnh hưởng của màu sắc bể đến chất lượng giống cá khế vằn 

Gnathanodon speciosus nuôi ở điều kiện nhiệt độ cao”. Giải thưởng do Thành Đoàn TP. Hồ 

Chí Minh phối hợp cùng với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với sự đồng hành 

của Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn. Nhóm sinh viên 

sẽ tham gia Vòng chung kết vào ngày 25/11 tới. 

- Ngày 5/11/2022, Đoàn Trường, Phòng KHCN đã phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa 

học và Công nghệ trẻ, thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội trại sinh viên nghiên 

cứu khoa học (NCKH) Euréka và tọa đàm “Vai trò của nghiên cứu khoa học trong sinh viên”. 

Đây là sân chơi lớn, bổ ích, dành cho những bạn trẻ đam mê hoạt động nghiên cứu khoa học.  

- Chuẩn bị kế hoạch Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023. 

5. Trung tâm HTVL&KN 

- Đón tiếp và hướng dẫn Đoàn GV, học sinh Trường THCS Thái Nguyên về tham 

quan, trải nghiệm tại NTU ngày 28/10/2022. 

- Ngày 09/11/2022 tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sen Quốc tế và Hiệp 

hội đào tạo Nhân tài Quốc tế thoả thuận hợp tác về việc tư vấn và giới thiệu SV năm cuối 

đi thực tập tại Nhật Bản thời hạn 1 năm. 

- Ngày 10/11/2022 phối hợp với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức chương 

trình The Next Banker năm 2023 tại Hội trường 03- Chương trình thư hút gần 400 SV ở 

Khoa KTTC, Khoa Kinh tế đến tham dự. 

- Ngày 12/11/2022 phối hợp với  Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang tổ chức Chương 

trình tư vấn Tật khúc xạ học đường cho SV NTU, gần 200 SV đến tham dự và bốc thăm 

nhận quà từ chương trình. 

- Tổ chức buổi làm việc, thoả thuận hợp tác với Trường Nhật ngữ GAG & Hội người 

Việt Nam tại Nhật Bản cùng đón tiếp đoàn có cô Nguyễn Thị Thuý Hồng - Nguyên quyền 

trưởng khoa Ngoại ngữ. 

- Phối hợp với công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Miki, và đã hỗ trợ 3 SV 

làm hồ sơ phỏng vấn thực tập sinh tại Mỹ và Đan Mạch.  

- Phối hợp với công ty Cổ phần Nguồn nhân lực quốc tế Thuận An Kyoto, hỗ trợ 2 

SV phỏng vấn thành công đi thực tập sinh tại Nhật Bản.  

- Tổng kết và thi kết thúc Học phần Khởi nghiệp - ĐMST cho 4 lớp trong đợt 1 năm 

học 2022-2023. Có nhiều dự án SV làm có tính khả thi cao và đã động viên các em tham 

gia Cuộc thi Khởi nghiệp NTU năm 2022. 
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- Trung tâm tổ chức Lễ ký kết hợp tác với  Khu nghỉ dưỡng Alma Resort Cam Ranh 

vào ngày 17/11/2022. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai Khoá tập huấn Design thinking cho giảng viên, viên 

chức hành chính và lãnh đạo quản lý Nhà trường vào ngày 26&27/11/2022 tại phòng họp số 04. 

- Phối hợp với các khoa/viện triển khai kế hoạch Khảo sát SV sau tốt nghiệp năm học 

2021-2022. 

- Kết thúc vòng sơ loại và triển khai vòng 2 Cuộc thi Khởi nghiệp NTU năm 2022. 

- Phối hợp với các khoa/viện, doanh nghiệp để đưa 825 SV K64 khoa Điện Điện tử, 

Viện NTTS, Khoa Cơ khí,… đi tham quan trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất. 

- Phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Khánh Hoà lập kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT cấp 

tỉnh dành cho HS trung học tỉnh Khánh Hoà năm học 2022-2023. 

6. Công tác Đoàn, Hội 

- Kết quả trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần 

tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên với trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 

trong tháng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tăng tải các tấm gương vượt khó, cố 

gắng trong học tập. Mỗi tuần đăng tải các bài truyền thông về các tấm gương học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 06 bài học chính trị của Bác,… trên website 

Đoàn trường, thường xuyên cập nhật các thông tin Chính trị - Xã hội của Trung ương Đoàn 

trên fanpage và Website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường để cập nhật và tuyên 

truyền đến đoàn viên - sinh viên và duy trì sinh hoạt, hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ 

của Đoàn trường. 

 - Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trọng tâm là việc học 

tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai tới 100% cán bộ Đoàn tham gia cuộc 

thi tìm hiểu “thanh niên Khánh Hòa tìm hiểu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị 

quyết số 55 của Quốc hội” về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Trong tháng 10, sau  

03 số triển khai cuộc thi, Đoàn trường đã có 08 cá nhân lọt vào chung kết cuộc thi trong 

tổng số 20 thí sinh vào chung kết (dự kiến 22/11/2022 sẽ thi trực tiếp tại Tỉnh Đoàn Khánh 

Hòa). Duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

(căn cứ kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 01/8/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII; kế hoạch số 31-KH/ĐU 

ngày 01/8/2022 về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 

16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

tỉnh Khánh Hòa); giới thiệu Đoàn viên học tập lớp cảm tình Đảng và giới thiệu Đoàn viên 

ưu tú kết nạp Đảng. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục đạo đức, pháp luật, lối sống được Đoàn 

trường duy trì, thực hiện theo chỉ thị của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. 
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- Ngày 12/10/2022 Trường Đại học Nha Trang phối hợp cùng Viettel Khánh Hòa tổ 

chức chương trình Hội thảo: "Viettel Khánh Hoà đồng hành cùng Đại học Nha Trang trong 

chuyển đổi số" cho hơn 300 sinh viên. 

- Sáng ngày 29/10/2022 tại hội trường 3, Nhà trường phối hợp với Ban Quản lý Dự 

án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tổ chức hội thảo với Chủ đề: "Tình nguyện viên - 

sự thành công của Dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" cho hơn 1.000 sinh viên. 

- Ngày 04/11/2022 tại hội trường 1 Đoàn trường phối hợp với Chi đoàn Viện kiểm sát 

Nhân dân thành phố Nha Trang và Chi đoàn Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công chương trình: “Tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam và pháp luật về phòng, chống ma túy” cho hơn 300 sinh viên.  

- Ngày 06/11, Đoàn trường tổ chức chương trình tổng kết Công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên năm học 2021-2022 và gala tổng kết chiến dịch hè 2022. Khen thưởng và 

xếp loại 3 đoàn Khoa là đơn vị xuất sắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 đoàn Khoa/Viện 

là đơn vị tiên tiến hoàng thành xuất sắc nhiệm vụ và 3 đoàn khoa/viện hoàn thành nhiệm 

vụ. Dịp này, đoàn trường cũng đã khen thưởng các cá nhân, tập thể trong các chương trình 

đã tổ chức như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi-Tiếp sức đến trường,... 

- Hỗ trợ chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022). 

- Ngày 13/11/2022, HSV Trường đã tổ chức chuỗi hoạt động Chào đón Tân sinh viên 

gồm Cuộc thi “Flashmob Freshman - Bước nhảy tương lai”; Cuộc thi TEAMBUILDING; 

Cuộc thi nấu ăn "Ẩm thực 3 miền" với hơn 600 sinh viên k64 đến từ 14 khoa/viện tham gia. 

- Tổ chức cuộc thi viết “Tri ân thầy cô năm 2022” nhân ngày 20/11. Cuộc thi triển 

khai từ ngày 01/11-13/11 nhận về hơn 80 bài viết gồm các thể loại thơ, văn, ký sự,... sau 

khi chọn lọc vòng sơ khảo, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên đã chọn 34 tác phẩm hay nhất 

bước vào vòng bình chọn trên fanpage Đoàn Thanh niên. Sau 2 ngày bình chọn, các bài dự 

thi tiếp cận hơn 5.000 lượt và đã chọn ra được 10 tác phẩm xuất sắc nhất nhận giải và trưng 

bày nhân dịp ngày 20/11. 

7. Công tác Nội trú 

- Kiện toàn lại đội sinh viên tình nguyện Ký túc xá năm học 2022-2023. 

- Xét và hoàn tất thủ tục miễn giảm phí nội trú cho sinh viên các ngành truyền thống 

tất cả các khóa 61, 62, 63, 64. 

- Trả tiền thế chấp tài sản cho sinh viên ở nội trú năm học 2021-2022. 

- Kiểm tra nhắc nhở sinh viên vệ sinh phòng ở, công tác nội vụ, giữ dìn vệ sinh môi 

trường xung quang.  

- Cảnh báo giữ gìn tài sản cá nhân cẩn thận vì đến mùa bóng đá world cup, phòng 

tránh những đối tượng trộm cắp lẻn vào KTX ăn cắp tài sản cá nhân và của Nhà trường.   

- Siết chặt công tác kiểm soát thẻ ra, vào khu nội trú. 

- Gia cố các khu vực mà kẻ gian có thể lợi dụng leo vào khu nội trú. 

- Cấp mới bình chữa cháy, ống dây, thang dây cho các khu KTX. 

- Tiếp tục hoàn thiện sửa chữa Ký túc xá K3 và tiến hành bàn giao. 
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II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2022 

1. Các khoa/viện tiếp tục nhắc nhở sinh viên: Tập trung học tập chuẩn bị cho kỳ thi 

cuối học kỳ; Hoàn thành học phí học kỳ I/2022 - 2023 và BHYT năm 2023.  

2. TTPVTH chuẩn bị tổng kết công tác an ninh trong Nhà trường năm 2022. 

3. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động phong trào nhân các ngày lễ 

trong tháng (Ngày thành lập Quân đội Nhân dân việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn 

dân 22/12, Ngày HSSV 9/1). 

4. Tổ chức học chính trị cho toàn thể sinh viên Nhà trường (02/12 - 26/12/2022). 

5. Xây dựng Kế hoạch nghỉ Tết đảm bảo an toàn trước, trong, sau Tết; Chuẩn bị công 

tác đón Tết cho sinh viên ở lại Trường; Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết. 

6. Các khoa/viện tổ chức chào cờ sinh viên quý VI/2022. 

7. Công việc khác của các đơn vị 

7.1. Khoa Cơ khí 

- Thực hiện cố vấn triệt để: gặp gỡ từng sinh viên. 

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Tổ chức hoạt động các CLB, hội thao và hoàn thành đại hội các chi đoàn. 

- Nhắc nhở sinh viên học tập nghiêm túc, tham gia các hoạt động Nhà trường đề ra. 

7.2. Khoa Công nghệ Thực phẩm 

- Tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần, giải đáp thắc mắc của sinh viên, tìm hiểu những 

khó khăn, nguyện vọng để kịp thời tư vấn hỗ trợ. 

- Nhắc nhở đôn đốc sinh viên phấn đấu thi đua đạt thành tích tốt trong học tập rèn 

luyện; Nâng cao cảnh giác đảm bảo an toàn, an ninh; Thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

- Kiểm tra việc tham gia học tập, chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên. 

- Lập danh sách, liên hệ Doanh nghiệp, phối hợp với Trung tâm HTVL&KN đưa sinh 

viên K64 ngành CNTP và KTHH đi tham quan nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất. 

- Trao giải thưởng cuộc thi “Thiết kế logo Khoa Công nghệ thực phẩm”. 

- Chuẩn bị chương trình kỷ niệm sinh nhật Đội tình nguyện Khoa. 

- Lên kế hoạch cho chiến dịch Tình nguyện Xuân 2023. 

7.3. Khoa Công nghệ Thông tin 

- Đội tuyển sinh viên tham dự Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình 

sinh viên quốc tế tổ chức tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Tp. HCM (06/12/2022-

09/12/2022). 

- Tổ chức cuộc thi sáng tác video chào mừng 20 năm thành lập Khoa CNTT.  

7.4. Khoa Du lịch 

- Tổ chức cuộc thi trực tuyến kiến thức về đạo đức, pháp luật cho sinh viên trong Khoa.  

- Tiếp tục tổ chức cho sinh viên đi tham quan thực tế tại Miền Trung và hành trình 

Đông Tây Bắc. 
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7.5. Khoa Điện Điện tử 

- Nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt tác phong, nề nếp, các hoạt động học tập và rèn 

luyện có hiệu quả chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ. 

- Tiếp tục triển khai Hội nghị Học tốt năm học 2022 - 2023; Cuộc thi thiết kế mạch 

điện tử lần 3 năm 2022. 

- Tham gia các hoạt động phát động từ Đoàn Trường. 

7.6. Khoa Kế toán Tài chính 

- Tổ chức chào cờ sinh viên.  

7.7. Khoa Kinh tế 

- Triển khai các hoạt động nhắc nhở sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, ôn bài chuẩn 

bị cho kỳ thi cuối kỳ. 

- Tổ chức các Hội nghị học tốt và giao lưu doanh nghiệp cho sinh viên theo các Bộ môn. 

- Triển khai các công việc theo kế hoạch chung của trường. 

7.8. Khoa Kỹ thuật Giao thông 

- Tổ chức thăm quan doanh nghiệp cho sinh viên ngành Ô tô và Tàu thủy. 

- Chuẩn bị đề tài NCKH sinh viên 

7.9. Khoa KHXH&NV 

- Tuyên truyền đường lối, các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước thông qua giảng 

dạy các học phần Lý luận chính trị, Pháp luật đại cương Việt Nam. 

- Duy trì kiểm tra, nhắc nhở sinh viên thực hiện quy định văn hóa học đường. 

- Tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ sinh viên tham dự các phiên tòa xét xử thực tế tại 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Toà án nhân dân thành phố Nha Trang.   

- Chuẩn bị Hội nghị học tốt và cuộc thi: “Rung chuông vàng”. 

7.10. Khoa Ngoại ngữ 

- Hoàn tất hồ sơ đại hội chi đoàn. 

- Triển khai các hoạt động khác do Đoàn Trường và Hội SV Trường phân công. 

7.11. Khoa Xây dựng 

- Tổ chức seminar giữa Giáo sư Sang Hoon Bae Trường Đại học Quốc Gia Pukyong, 

GV khoa và sinh viên về chủ đề giao thông thông minh, xe tự lái. Dự kiến 21/12/2022. 

7.12. Viện CNSHMT 

- Triển khai hoạt động Teambuilding cho K64.  

- Đưa sinh viên 64.CNSH tìm hiểu ngành nghề Công ty TNHH Long Sinh.  

- Duy trì kiểm tra, nhắc nhở sinh viên thực hiện quy định văn hóa học đường. 

7.13. Viện KH&CNKTTS 

- Tổ chức cho sinh viên giao lưu, trao đổi chuyên ngành tại Viện hải dương học Nha Trang. 

- Mở các lớp ôn tập thi học kỳ cho các bạn sinh viên yếu kém. 

- Sinh viên tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản 

nguy cấp, quý hiếm vì thế hệ mai sau do Tổng cục Thủy sản phát động và tổ chức. 
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7.14. Viện NTTS 

- Tiếp tục thực hiện phong trào học tập tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối học kỳ 

I/2022-2023. 

- Tiếp tục đưa sinh viên tham quan thực tế theo kế hoạch. 

- Tổ chức Hội trại truyền thống Viện NTTS lần 4.  

- Tham gia vào công tác phục vụ Hội nghị quốc tế IFS2022. 

8. Phòng Khoa học Công nghệ 

- Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên các thủ tục về mua sắm, thanh toán kinh phí tạm ứng, 

nghiệm thu đề tài NCKH. 

9. Trung tâm HTVL&KN 

- Liên tục kết nối và hỗ trợ SV NTU tìm việc làm bán thời gian, toàn thời gian. 

- Tiếp tục kết nối hỗ trợ SV tìm việc làm cho SV. 

- Tiếp tục triển khai cho SV K64 đi tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh ngoài Trường. 

- Tổ chức giảng dạy Học phần KN - ĐMST cho 3 lớp đợt 2 kỳ I/2022-2023. 

- Lập kế hoạch và triển khai Chuyến xe Xuân yêu thương đưa SV về quê đón tết 

nguyên đán Quý Mão. 

- Triển khai hỗ trợ Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học năm học 2022-2023 cho 4 

tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận, Đăk Lăk. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả Khảo sát việc làm của SV sau tốt nghiệp. 

- Hoàn thiện không gian Doanh nghiệp tuyển dụng việc làm tại dãy bảng tin trên 

Đường Trường Sa. 

10. Công tác Đoàn, Hội  

- Triển khai việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, các văn bản của 

ngành, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể ĐVTN; tiếp tục vận động ĐVTN 

viết bài trên Website Đoàn Trường và Nhà trường. 

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất 

nước, vận động ĐVTN tham gia các cuộc thi do Trung Ương Đoàn, Tỉnh Đoàn triển khai. 

- Thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp; chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức các 

hoạt động tạo phong trào thi đua tại cơ sở. 

- Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp cho Đoàn viên mới. 

- Tổ chức các lớp ôn tập, hỗ trợ sinh viên thi giữa thi và ôn thi cuối kỳ cho sinh viên. 

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan hỗ trợ trong tác sinh viên. 
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III. KIẾN NGHỊ 

TT Nội dung Đơn vị đề nghị Đơn vị xử lý 

1 Rèm che nắng ở phòng học 

G2.401 khá mỏng, ánh nắng 

chiếu vào rất nóng. Đề xuất 

thay thế, khắc phục. 

Khoa Cơ khí TTPVTH: Xin tiếp nhận ý kiến 

phản ánh và sẽ trình Giám hiệu để 

có biện pháp khắc phục trong thời 

gian sớm nhất. 

IV. DANH SÁCH SV KHÓ KHĂN CẦN HỖ TRỢ 

TT Họ và tên Lớp 

 

Nội dung cần hỗ trợ 

 

 

PCTCTSV 

1 Hồ Yên Nhất Thống 63.NTTS-1 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, sinh viên phấn đấu vươn 

lên trong học tập, cả 2 học kỳ 

vừa qua đều đạt loại khá, điểm 

trung bình tích lũy 7.32, có 

tinh thần đoàn kết với các sinh 

viên trong lớp, trong Viện, 

tham gia tốt các hoạt động 

phong trào của Đoàn Hội. Sinh 

viên có điểm rèn luyện: 80 

điểm, xếp loại tốt. Gia đình em 

Thống có 4 anh chị em, tất cả 

đều đang đi học. Mẹ làm nghề 

thu mua phế liệu, Ba làm thợ 

hàn tư nhân. Do 2 năm vừa rồi 

bị ảnh hưởng của dịch Covid 

nên thu nhập của gia đình giảm, 

thời gian gần đây thì việc thu 

mua phế liệu khó khăn, giá cả 

lên xuống thất thường. Nghề 

thợ hàn gần đây ít khách nên 

thu nhập không đáng kể. 

Yêu cầu sinh viên 

gửi hồ sơ theo 

hướng dẫn của 

Phòng CTCT&SV 

(trên trang web) 

 

Nơi nhận: 

- Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, CTCTSV. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV 

(đã ký) 

 

Tống Văn Toản 
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