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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 62/BC-ĐHNT-CTCTSV 

 

Khánh Hoà, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 10/2020 

I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 10 

1. Tình hình sinh viên 

Sinh viên tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật có nhiều tâm tư về bằng tốt nghiệp, 

Nhà trường đã nắm được tình hình có giải pháp cho sinh viên. 

2. Nhà trường tổ chức thành công Lễ tốt nghiệp cho k58 đại học, k59 cao đẳng; 

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Trong các buổi Lễ các tân cử nhân/kỹ sư, SV 

phấn khởi, ý thức chấp hành tốt. 

3. Phòng CTCTSV phối hợp với Khoa KHXH&NV, ĐTN - HSV tổ chức 13 lớp 

học chính trị đầu năm cho các khóa 59, 60, 61. 

4. Phòng CTCTSV phối hợp với Tổ IT hoàn thành việc thông báo kết quả học tập 

và rèn luyện về gia đình SV. 

5. Các khoa/viện đã hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 

2019 - 2020. 

6. Các Khoa/Viện tổ chức gặp mặt SV dự kiến thuộc diện buộc thôi học, bỏ học 

dài ngày không lý do và cảnh báo kết quả học tập. Tuy nhiên vẫn còn một số lớp chưa 

hoàn thành (file kèm) 

7. Hoàn thành công tác bổ nhiệm Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp năm học 

2020 -2021. 

 8. Hoạt động của các khoa/viện 

 8.1. Khoa Cơ khí 

 - Trong dịp tết Trung Thu năm 2020 đã thực hiện 3 chương trình lớn: 

  + Trung thu yêu thương tại Xã Ninh Tây 26-27/09/2020. Tặng 300 suất 

quà trung thu và 25 suất quà khuyến học. Mở phiên chợ 0đ: quần áo, đồ ăn, nhu yếu 

phẩm cho bà con ở thôn Sông Búng. Tặng một bảng tên trường cho trường Sông Búng. 

  + Hỗ trợ tổ chức và phát quà tại Trang viên Hoa Hồng. 

  + Kết hợp với ĐTN khoa Kế toán Tài chính tổ chức “Vầng trăng Nhi 

đồng 2020”, tại Ngọc Diêm, Ninh Ích, Ninh Hòa ngày 3-4/10/2020. Tặng 400 suất quà 

trung thu và 150 suất gạo, mì cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Ngọc 

Diêm và Xã Ninh Ích.  

 8.2. Khoa Công nghệ Thông tin 

- Tổ chức gặp mặt, giới thiệu nhập môn ngành cho sinh viên khóa 62 

(18/10/2020). 

- Ba đội tuyển tham gia lập trình ICPC Việt Nam vòng khu vực miền Trung 

(25/10/2020). 

- Tổ chức xét học bổng của Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco). 

8.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm  

- Tổ chức tư vấn và giới thiệu kế hoạch đi thực tập sản xuất cho SV K59. 

 - Triển khai thông báo xét duyệt đề tài SV đợt 2 năm 2020, giới thiệu cho SV 

các hướng nghiên cứu chuyên ngành cũng như các nghiên cứu của thầy cô để SV tiếp 

cận đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia NCKH với các thầy cô. 
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- Các CLB chuyên ngành và CLB Tiếng Anh của Khoa đã bắt đầu triển khai hoạt 

động trong năm học mới 2020 - 2021. Thường xuyên tư vấn để hỗ trợ cho SV tham gia 

các hoạt động học thuật, học tiếng anh miễn phí của các CLB. 

- Tổ chức xét học bổng của Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco). 

- Tổ chức gặp mặt tân SV K62 của Khoa vào ngày 15/10/2020, tất cả CBGV 

của Khoa và SV K62 tham gia. Trong buổi gặp mặt Khoa đã khen tặng 7 tân SV có 

điểm tuyển cao trị giá 14 triệu đồng. 

- Tổ chức giao lưu giữa GV, SV các khóa K59, K60, K61 với tân SV K62 

ngành Công nghệ chế biến thủy sản vào ngày 16/10/2020.  

- Tổ chức dạy nhập môn ngành và chuẩn bị kế hoạch tham quan ngành nghề 

cho SV K62. 

- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng 

xã hội VCNet; Tham gia chương trình An toàn giao thông sáng ngày 10/10/2020. 

- Tổ chức quyên góp hỗ trợ sinh viên 59.CBTS bị bệnh hiểm nghèo. 

8.4. Khoa Du lịch 

- Tổ chức chuỗi hoạt động nhập môn ngành cho SV K62;  

- Tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh vào ngày 25/10/2020. 

 - Tổ chức đợt tham quan học tập tại các khách sạn và resort trong tỉnh học kỳ I 

năm học 2020 -2021. 

8.5. Khoa Điện Điện tử 

- Tổ chức cho SV K62 tham quan nhà máy điện năng lượng mặt trời. 

- Tổ chức gặp mặt đầu năm học. 

- Vận động SV tham gia buổi tập huấn và kí kết An toàn giao thông 2020 vào ngày 

10/10 và 11/10; Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng VCNet và cuộc thi 

“Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa” tổ chức trên fanpage Đoàn Trường. 

- Trao thưởng cuộc thi Kỹ thuật Điện - Điện tử lần 2 và triển khai việc đăng ký 

cho cuộc thi kỹ thuật Điện - Điện tử lần 3 tại fanpage Đoàn Khoa. 

- Lập kế hoạch sinh hoạt CLB trong năm học 2020-2021. Triển khai sinh hoạt 

ngoại khóa tháng 10 với chủ đề “Cảm biến và ứng dụng”. 

8.6. Khoa Kỹ thuật Giao thông 

- Triển khai danh sách SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tìm kiếm nguồn 

tài trợ từ các doanh nghiệp và cựu SV  

- Chuẩn bị đưa SV K60 đi thăm quan doanh nghiệp (ngành KTTT đã tổ chức 

thăm quan Hyundai Vinashin K61) 

8.7. Khoa Kinh tế  

- Tổ chức gặp mặt tân sinh viên K62  (tổ chức theo từng chuyên ngành). Ngành 

Marketing đã mời doanh nghiệp tham dự, trao học bổng cho 3 SV có điểm tuyển sinh 

cao nhất theo 3 phương thức xét tuyển, mỗi suất 1 triệu đồng. 

- Tham gia ký kết hợp tác với Công ty MM MegaMarket (Công ty trao học 

bổng cho 2 SV) 

8.8. Khoa Kế toán Tài chính 

- Triển khai thông báo và tổ chức xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài SV đợt 2 

năm 2020. 

- Phối hợp với Trung tâm QHDN&HTSV lên kế hoạch cho SV K62 đi tham 

quan thực tế tại các doanh nghiệp. 
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- Câu lạc bộ AFC tổ chức cho SV lưu với ông Châu thành Tài - Chủ nhiệm đào 

tạo, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chủ đề: Cơ hội và định hướng nghề 

nghiệp cho SV ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính  - Ngân hàng. 

- Tổ chức buổi gặp mặt giữa SV Khóa 62 với CBVC Khoa vào ngày 

21/10/2020. 

8.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- 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.  

- Viết bài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng: (1) Kỷ niệm 110 

năm  ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020; (2) Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo phát triển kinh tế giai đoạn 2015 - 2020; (3) Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa lãnh đạo công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020. 

- Triển khai công tác đồng phục cho toàn thể sinh viên ngành Luật của Khoa. 

- Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí các hoạt động của sinh viên ngành Luật năm 

học 2020 - 2021. 

- Tổ chức hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong tháng, Khoa đã tổ chức tết trung 

thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh 

Hòa (1/10/2020). 

- Tổ chức cho toàn thể sinh viên K62 ngành Luật học tập học phần nhập môn 

ngành (5/10/2020). 

- Tổ chức buổi gặp mặt chào đón tân sinh viên K62 ngành Luật, tư vấn ngành 

nghề và định hướng việc làm cho sinh viên (20/10/2020). 

- Tổ chức cho sinh viên lớp 60 LKT tham dự các phiên tòa xét xử thực tế tại Tòa 

án nhân dân thành phố Cam Ranh. Liên hệ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa chuẩn bị tổ chức cho sinh viên K62 ngành Luật đi tham quan thực tế. 

- Các 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. 

8.10. Khoa Ngoại ngữ 

- Phối hợp với Công đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức Chương trình thiện nguyện 

“Ánh trăng yêu thương” tại trường THCS Tô Hạp (Khánh Sơn) nhân dịp Trung thu 

2020 (01/10/2020). 

- Tổ chức CLB Tiếng Anh lần 1 cho SV toàn Trường. 

- Thực hiện tốt các quy định về đồng phục của Đoàn - Hội - Khoa. 

- Tham gia Buổi tập huấn An toàn Giao thông do Tỉnh đoàn và Đoàn trường tổ 

chức (10/10/2020). 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVD-19. 

- Giao lưu với Tiểu đoàn 28 Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin (03/10 

và 17/10/2020). 

- Tổ chức chương trình giao lưu Chào đón tân SV K62 (25/10/2020) 

- Tổ chức lớp Nhập môn ngành cho SV K62. 

- Triển khai cuộc thi Tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa từ trang fanpage của 

Đoàn Trường. 

8.11. Khoa Xây dựng 
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- Đoàn thanh niên kết hợp Đội tình nguyện Khoa tổ chức trung thu cho các em 

bé tại mái ấm chùa Phật Bửu- Ninh Thọ vào ngày 03/10/2020. 

- Thông báo và xét danh sách SV đủ điều kiện nhận học bổng “Chắp cánh ước 

mơ” năm 2020. Kết quả sinh viên Trần Đại Hoàng đủ điều kiện nhận học bổng. 

 - Tổ chức gặp mặt tân sinh viên khóa 62 và chung kết cuộc thi thiết kế logo 

Khoa Xây dựng vào ngày 24/10/2020. 

 - Tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp trường cho 03 SV. 

- Lập kế hoạch tổ chức cho SV k62 tham quan thực tế các cơ sở ngoài Trường. 

8.12. Viện CNSHMT 

- Xét học bổng “Chắp cánh ước mơ” của tổng công ty Khánh Việt căn cứ trên 

hồ sơ các lớp gửi về, BLĐ Viện duyệt 02 xuất theo chỉ tiêu (1 SV lớp 60.CNSH và 1 

SV lớp 61.CNSH). 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động trong học phần nhập môn ngành cho SV K62: 

 + Thăm quan nhà máy tại KCN Suối Dầu  

 + Tập huấn kỹ năng sống cho SV K62 

 + Thăm quan trường và phòng thí nghiệm 

 + Hoạt động tập huấn ELEARNING cho SV K62 

 - Tổ chức giao lưu bóng đá giữa K62 và K60 

8.13. Viện KHCN&KTTS: 

 - Tổ chức các hoạt động giao lưu với tân SV khóa 62. SV khóa cũ hỗ trợ, hướng 

dẫn khóa 62: Giới thiệu Trường, Viện, các phòng ban chức năng, cách sử dụng phần 

mềm, đăng ký học phần, những kinh nghiệm sống và học tập trong môi trường đại học. 

 - Triển khai công tác xét chọn SV có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng doanh 

nghiệp: Cocacola, Khatoco, Diên Khánh. Kết quả có 05 SV đạt yêu cầu của nhà tài trợ. 

 - Phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes) tổ 

chức chuyến thiện nguyện mang tính cộng đồng để hỗ trợ đồng bào ở miền Trung bị lũ 

lụt (huy động khoảng 1.000 áo phao, tiền và các vật dụng, nhu yếu phẩm khác). 

 - Tổ chức sinh hoạt đều câu lạc bộ tiếng Anh của Viện (Thứ 3 hàng tuần) và 

nhóm làm mô hình tàu cá. 

 - Rà soát kết quả học tập năm học 2019-2020 của các SV ngành Khai thác Thủy 

sản khóa 60 và 61 được các Doanh nghiệp tài trợ học phí và làm thủ tục để đề nghị các 

nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ trong năm học 2020-2021. 

8.14. Viện NTTS: 

 - Phối hợp với TT QHDN & HTSV xét học bổng CoCa- Cola và danh sách SV 

có hoàn cảnh gia đình khó khăn xin hỗ trợ các DN. 

 - Phối hợp P. KHCN triển khai thông báo đến sv việc xét duyệt đề tài NCKH 

SV đợt 2 năm 2020 và hội nghị hỗ trợ công tác xây dựng triển khai đề tài NCKH 

 - Triển khai đến sv cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên 

mạng xã hội VCNet. 

 - Ngày 17/10/2020 BCH Đoàn, Hội Viện NTTS kết hợp với Đội SV Tình 

Nguyện Viện NTTS đã tổ chức buổi "Giao lưu trao đổi học tập với các bạn tân sinh 

viênK62". Viện đã xây dựng kế hoạch chức buổi gặp mặt thân mật, gần gũi giữa SV 

với SV, giữa các anh chị khóa cũ với các bạn khóa mới. Tại buổi gặp mặt các bạn tân 

SV K62 đã được các anh chị khóa cũ giải đáp các thắc mắc về chương trình đào tạo, 

chính sách học bổng, cơ hội việc làm, công việc làm thêm,vv.... Từ đó giúp các sv K62 

tự tin hơn trên những bước chân đầu tiên trên con đường đại học. 
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 - BCH Đoàn - Hội Viện NTTS hoàn thành đợt 1 cuộc thi thiết kế áo đồng phục 

của Viện: bình chọn mẫu áo được ưa thích nhất trên mạng xã hội. Tiếp tục thực hiện 

đợt 2: chấm điểm các sản phẩm dự thi. 

 - Tổ chức thành công Chương trình ánh trăng yêu thương tại Xã Khánh Đông, 

Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa. 

9. Phòng Khoa học Công nghệ 

 - Hướng dẫn SV là chủ nhiệm đề tài làm thủ tục mua sắm nguyên vật liệu, hoá 

chất phục vụ đề tài; huớng dẫn làm hợp đồng thuê khoán chuyên môn: 12 đề tài. 

 - Cấp giấy chứng nhận cho SV hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: 02 

đề tài. 

 - Phòng KH&CN phối hợp cùng Phòng KH-TC tổ chức thành công “Hội nghị 

hỗ trợ công tác xấy dựng, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học” có hơn 100 SV từ các 

Khoa/Viện tham dự nhằm thúc đẩy Phong trào SV nghiên cứu Khoa học. 

 - Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài SV đợt 2 năm 2020, Tiếp tục 

hỗ trợ các đơn vị xét duyệt đề tài SV đợt 2/2020. 

 - CLB hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và du học: 

  + Cựu SV Nguyễn Trương Quang Tùng (CSV K54), Nguyễn Bạch 

Tuyết Ngân (CSV K56) giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho SV vào lúc 8 - 10 giờ sáng 

chủ nhật hàng tuần tại G3.204 (Chương trình Cựu SV đồng hành cùng SV NTU học 

tiếng Anh). 

  + Giám khảo cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020”. 

10. Trung tâm QHDN & HTSV 

 - Tiếp tục công tác tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn SV thực hiện đúng các quy định 

về đào tạo, công tác sinh viên, nhìn chung các em SV đi học đã nề nếp. 

 - Tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở SV chấp hành tốt quy chế khu tự học; Giờ hành 

chính và vệ sinh chung. 

 - Nhắc nhở SV tích cực phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. 

 - Tổng kết vòng bán kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU năm 2020, đến nay 

BTC đã chọn được 8 dự án để đi tiếp vào vòng Chung kết cuộc thi vào tháng 11/2020. 

 - Tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm 17/10/2020 với 11 DN tham gia tuyển 

dụng trực tiếp và 15 doanh nghiệp gửi nhu cầu tuyển dụng để SV đăng ký tham gia. 

Ngày hội đã thu hút gần 1000 lượt SV tham gia phỏng vấn. 

 - Hoàn thiện công đoạn cuối việc xây dựng nội dung học phần Khởi nghiệp 

cùng với Tổ do Hiệu trưởng quyết định thành lập. 

 - Phối hợp với Khoa/viện, Phòng CTCTSV để hoàn thành danh sách SV nhận 

học bổng Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) hỗ trợ. 

 - Hoàn thiện hồ sơ 10 SV mồ côi gửi DN xin tài trợ học bổng năm học 2020 -2021. 

 - Thực hiện kế hoạch đưa SV K62 đi tham quan thực tế tại các cơ sở ngoài 

trường, doanh nghiệp cho một số khoa như: CV Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thị Nhâm 

và thầy phó khoa Điện điện tử đưa 80SV đi tham quan Nhà máy điện Mặt trời Xuân 

Thiện, Thuận Bắc, Ninh Thuận và nhà máy thủy điện Đa Nhim Lâm Đồng; Viện 

CNKH&KTTS đưa SV đi tham quan thực tế tại Hòn Mun; Khoa Ngoại ngữ đưa 260 

SV đi tham quan thực tế tại Champa Island. 
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 - Hoàn thành việc phát Học bổng Chắp cánh Ước mơ của Tổng Công ty Khánh 

Việt - Khatoco (122,5 triệu đồng), Học Bổng Việt Nam Airlines (25 triệu đồng), Học 

bổng Diên Khánh (100 triệu đồng).   

11. Công tác Đoàn, Hội: 

- Ngày 25/09/2020, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh 

Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội trường học năm học 

2019 - 2020 và Hoạt động hè năm 2020. ĐTN-HSV trường đều được Khen thưởng và 

nhận Cờ thi đua đạt danh hiệu "Là đơn vị Xuất sắc" trong công tác Đoàn - Hội năm 

học 2019 - 2020, cùng với đó là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 

hoạt động, phong trào năm học 2019 - 2020 trong đó có 06 tập thể, 7 cá nhân đạt thành 

tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2019 - 2020 và Hoạt động hè năm 2020. 

- Nhằm mang đến cho các em nhỏ  ĐTN/CLB CHO TẾT TRUNG THU. 

- Hoà chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón 

tết Trung thu 2020. ĐTN trường kết hợp cùng các CLB tổ chức chương trình “Trung 

thu cho em” đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm mang lại cho các em có mùa trung thu 

thật trọn vẹn, ý nghĩa bằng những phần quà nhỏ, những chiếc lồng đèn do chính tay 

các bạn sinh viên tạo ra. 

- ĐTN Trường tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Tỉnh 

Khánh Hòa" trên Fanpage Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang. Kết quả BTC 

đã tìm ra được 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải 3 và 01 giải may mắn. 

- Trong 2 ngày 27 - 28/9/2020, tại CLB Sinh viên trường Đại học Nha Trang đã 

diễn ra ngày hội trao và nhận sách. Đây là một trong những chương trình đầu của các 

chuỗi sự kiện trong năm học mới 2020 - 2021, Đoàn Thanh niên - Hội SV Trường và 

CLB Đọc sách đã tạo được 2 ngày ý nghĩa đến rất nhiều SV. Trong 2 ngày diễn ra hội 

sách, đã có hơn 200 tập tài liệu, giáo trình được phát tặng miễn phí và nhận về hơn 20 

cuốn sách các thể loại đã góp phần vào để tủ sách thêm đa dạng. 

- Ngày 18/10/2020, Hội SV trường Đại học Nha Trang đã tổ chức thành công 

Đại hội Đại biểu Hội SV Việt Nam trường Đại học Nha Trang lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020 - 2023. Đến dự Đại hội có Đồng chí Trương Tấn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Hội SV Việt Nam, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thầy 

Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nha Trang; 

lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, các Phòng, Ban, Trung tâm nhà trường; cùng các Đại 

biểu khách mời là đại điện Hội SV các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa, các đơn vị tài trợ, Báo, Đài và đặc biệt là sự góp mặt của 120 đại biểu là 

những Hội viên, SV tiêu biểu đến từ Liên Chi hội các Khoa/Viện và câu lạc bộ trực 

thuộc. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội 

SV Việt Nam Trường ĐH Nha Trang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019; đồng thời đề 

ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào SV nhiệm kỳ 2020 - 2023; với 

khẩu hiệu hành động: “Sinh viên trường Đại học Nha Trang sáng tạo, bản lĩnh, tình 

nguyện và hội nhập”. Tại Đại hội, BCH Hội SV Trường cũng nhận được sự chỉ đạo 

của đồng chí Trương Tấn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội SV Việt 

Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh và Thầy 

Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy. BCH Hội SV đã tiếp thu và hứa sẽ phát huy hết 

khả năng để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã hiệp thương Ban 

Chấp hành Hội SV Trường khóa XII gồm 21 đồng chí có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng 

động, sáng tạo và nhiệt huyết; đủ sức lãnh đạo toàn thể hội viên, SV Trường thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Ban Chấp hành cũng đã hiệp thương bầu ra Ban Thư ký 

gồm 07 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trúc - Ủy viên Ban thường vụ 
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Đoàn trường, SV Khoa Du lịch, giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Xuân Dự và 

đồng chí Dương Duy Khang giữ chức Phó chủ tịch Hội SV Trường nhiệm kỳ 2020 - 

2023. 

- HSV tổ chức cuộc thi làm video, clip “Tự hào Việt Nam”.Tác phẩm dự thi là 

video, clip độ dài từ 1- 5 phút, có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về địa chỉ đỏ, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Việt Nam, trong đó có thuyết minh hoặc giới thiệu 

bằng tiếng Anh do chính tác giả/nhóm tác giả thực hiện. Thời hạn nhận bài dự thi từ 

ngày 19/10 đến hết ngày 15/11/2020. 

- Ngày 17 tháng 10 Ngày hội ĐTN/CLB chào đón Tân SV K62 là một sự kiện vô 

cùng hoành tráng với sự hội tụ của các ĐTN/CLB trong trường - "NGÀY HỘI CÁC 

ĐTN/CLB" nhằm mục đích giao lưu gắn kết tình cảm với nhau và chào đón K62 gia 

nhập vào trường. Bên cạnh các trò chơi vô cùng độc đáo, những món ăn vô cùng hấp 

dẫn và đồng thời là nơi hội tụ chia sẻ giao lưu bổ ích cho các bạn sinh viên. 

12. Công tác Nội trú: 

- Hoàn thành công tác bố trí SV ở nội trú. 

- Phối hợp y tế Trường kiểm tra công tác vệ sinh chung KTX (khuôn viên, hành 

lang, phòng ở, Canteen...) 

- Cấp thẻ ra vào KTX cho SV. 

- Quán triệt phổ biến nội quy, quy chế KTX cho SV nội trú năm học 2020-

2021. 

- Trả tiền thế chấp năm học 2019-2020. 

II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2020 

1. Các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

2. Phòng CTCTSV hoàn tất danh sách buộc thôi học, tạm dừng học trình BGH 

ban hành quyết định. 

3. Kiểm tra, rà soát số SV khóa 62 nghỉ học từ đầu khóa đến nay, tìm hiểu lí do 

nguyên nhân. 

4. Triển khai công tác BHYT cho SV năm 2021 . 

5. Phòng CTCTSV và Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV năm nhất 

học tập hiệu quả các học phần đại cương. 

6. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện SV. 

7. Hỗ trợ sinh viên các tỉnh miền Trung có gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai 

(bão, lụt). 

8. Chi học bổng khuyến khích học tập, chế độ chính sách học kỳ I/2020-2021 

cho sinh viên. 

9. Các đơn vị chức năng cùng với các khoa/viện nhắc SV đóng học phí theo quy 

định; nhắc SV hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông và các hoạt động trên khu vực 

bãi biển đặc biệt không tắm biển vì đang mùa biển động. 

10. Đoàn - Hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng, tri ân 

các thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

11. Công việc khác của các đơn vị 

11.1. Khoa Cơ khí 

 - Phổ biến và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học 

 - Tổ chức hoạt động các CLB chuyên ngành. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

11.2. Khoa Công nghệ Thực phẩm 
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- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

quy định. 

- Tổ chức đi tham quan nghề nghiệp cho SV K62. 

- Tiếp xúc với SV để tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của SV, giải đáp 

thắc mắc và tư vấn cho SV. Nhắc nhở đôn đốc SV ổn định học tập, phấn đấu thi đua 

đạt thành tích tốt trong học tập rèn luyện. 

- Tiếp tục sinh hoạt và phát triển CLB Tiếng Anh chuyên ngành và các CLB 

chuyên ngành của Khoa. 

- Khuyến khích SV tham gia vào các phong trào tập thể, đoàn hội do Khoa và 

Nhà trường tổ chức. 

11.3. Khoa Công nghệ Thông tin 

- Đội tuyển khoa CNTT tham gia vòng loại quốc gia kỳ thi lập trình ICPC 

(15/11/2020). 

- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển để chuẩn bị tham gia kỳ thi Olympic Tin học và 

lập trình ICPC được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ (12/2020). 

- Tổ chức các hoạt động tham quan ngoại khóa cho SV. 

- Tổ chức Hội nghị học tốt, giao lưu doanh nghiệp.  

11.4. Khoa Du lịch 

 - Tổ chức tour thực tế các học phần ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

từ ngày 8-27/11/2020. 

 - Tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh vào ngày 29/11/2020. 

 - Tổ chức ngày hội tuyển dụng cho SV khóa 59 (đại học) và khóa 60 (cao 

đẳng), dự kiến cuối tháng 11. 

 11.5. Khoa Điện Điện tử 

- Các lớp 62.DDT-1,2 tham quan nhà máy thủy điện Đa Nhim  

 - Đánh giá kết quả sinh hoạt CLB tháng 10 - chủ đề “Cảm biến và ứng dụng” và 

triển khai sinh hoạt CLB tháng 11 với chủ đề “PLC và ứng dụng”. 

11.6. Khoa Kế toán Tài chính 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

11.7. Khoa Kỹ thuật Giao thông 

Tiếp tục đưa SV K60 các ngành còn lại thăm quan thực tế tại cở sản xuất.  

11.8. Khoa Kinh tế 

- Tổ chức Hội nghị học tốt, giao lưu với DN theo từng chuyên ngành. 

- Hoàn thành việc xét cấp học bổng cho SV. 

-  Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng 20/11. 

11.9. Khoa Ngoại ngữ: 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVD-19. 

- Tổ chức Cuộc thi thiết kế thiệp handmade tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

11.10. Khoa KHXH&NV 

 - Tổ chức cho SV K62 đi thực tế tại Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. 

 - Tổ chức cho SV K60, K61 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. 

 - Tổ chức hoạt động vì cộng đồng nhân ngày Pháp luật Việt Nam (tuyên truyền, 

tư vấn pháp luật). 

11.11. Khoa Xây dựng 

 - Tiếp tục triển khai cuộc thi cho SV làm clip giới thiệu về ngành và Khoa. 

 - Hỗ trợ 03 SV hoàn thành thuyết minh đề tài NCKH. 

 - Tổ chức SV K62 giao lưu với doanh nghiệp. 
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 11.12. Viện KTTS 
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm làm mô hình tàu cá thường kỳ 

- Triển khai các công tác khác theo kế hoạch của Nhà Trường. 

- Tổ chức chuyến tham quan học tập cho tân SV Khóa 62. 

- Tổ chức hội nghị học tốt và định hướng việc, đồng thời mời các nhà tài trợ tham 

gia và trao tặng học phí, học bổng cho SV. 

11.13. Viện NTTS 

 Chuẩn bị các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

11.14. Phòng KHCN 

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

ứng, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. 

 - Thẩm định, phê duyệt đề tài sinh viên đợt 2/2020. 

 - CLB hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và du học:  

 + Tiếp tục Chương trình Cựu SV đồng hành cùng SV NTU học tiếng Anh.   

 + Tư vấn, định hướng SV nghiên cứu khoa học. 

11.15. Trung tâm QHDN&HTSV 

- Tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở SV chấp hành tốt quy chế các khu tự học, công tác 

kiểm tra vệ sinh môi trường và các giảng đường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid cho bản thân, bạn 

bè và người thân. 

- Công tác tư vấn pháp chế cho SV K62. 

 + Tiếp tục tổ chức cho SV K62 đi tham quan thực tế tại các cơ sở 

ngoài Trường. 

 + Tổ chức tư vấn phương pháp học đại học, động cơ và thái độ học tập. 

 + Xây dựng kế hoạch làm việc với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh 

Hòa và Ninh Thuận, Phú Yên về hoạt động năm học 2020-2021. 

- Xây dựng kế hoạch công tác quảng bá, tư vấn hướng nghiệp năm 2021.                                                                                 

 III. KIẾN NGHỊ:  

TT Nội dung đề nghị Đ. vị đề nghị Đơn vị xử lý 

1.  

Hệ thống Intenet  Wifi  ở 

giảng đường G5, G6 không 

sử dụng được. Ở giảng đường 

G4 không ổn định, gây khó 

khăn cho sinh viên học online 

và giảng viên chia sẻ thông 

tin. Đề nghị Nhà trường có 

giải pháp khắc phục 

XHNV 

Tổ IT: Hiện nay các giảng 

đường đang lắp wifi theo định 

mức 2 phòng/1 wifi. Tuy nhiên 

do nhu cầu sử dụng ngày càng 

nhiều dẫn đến bị nghẽn cục bộ. 

Tổ CNTT đang đề nghị Nhà 

trường cho lắp đặt 1 phòng/1 

wifi để khắc phục tình trạng trên 

2.  

Mong Nhà trường có ý kiến 

sớm đối với các SV thuộc 

diện buộc thôi học HK2 NH 

19-20 có nguyện vọng được 

tiếp tục học để các em yên 

tâm học. 

 

CNSHMT 

PCTCTSV: Nhà trường sẽ giải 

quyết cho SV học tiếp ở bậc 

thấp hơn theo. 

3.  

Phòng Đào tạo Sắp xếp 1 

buổi sinh hoạt lớp theo lịch 

(TKB), vì hiện nay lớp 

CNSHMT 

PĐTĐH: Do chưa nhận được 

danh sách giáo viên cố vấn 

của Viện CNSH-MT (hiện 
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60.CNMT chưa có khóa 62 cũng chưa có để 

phân TKB nhập môn ngành 

CNSH, CNMT). Kính đề nghị 

Viện CNSH-MT cung cấp 

danh sách GVCV để phòng 

cập nhật lịch sinh hoạt và 

TKB nhập môn ngành cho 

khóa 62. 

4.  

Trong tháng 9 

TTQHDN&HTSV có xét học 

bổng do Coca-Cola tài trợ để 

động viên các em sv nhân dịp 

khai giảng năm học 2020-

2021 nhưng tại lễ khai giảng 

không có phát HB này . Vậy 

học bổng này sẽ phát vào dịp 

nào 

NTTS 

QHDN: Do thủ tục hành chính 

có nhiều thay đổi từ phía DN và 

Thời hạn chuyển tiền 90 ngày kể 

từ ngày ký hợp đồng với họ. Khi 

nào có tiền vào TK của NTU thì 

Nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ 

trao học bổng riêng cho Coca, vì 

vậy sẽ có thông báo và kế hoạch 

cụ thể gửi đến các em SV nhận 

HB Coca-cola 

5.  

Kiến nghị nhà trường cấp 

quyền truy cập thông tin cá 

nhân SV lớp cố vấn, cụ thể: 

Thông tin về hồ sơ cá nhân, 

bảng điểm học tập và rèn 

luyện, thời khóa biểu học tập, 

xem và khuyến nghị về đăng 

ký học phần của sinh viên 

cho CVHT trong thời gian 

SV đăng ký học phần 

CNTP 

PCTCTSV: Trường đã cấp 

quyền cho CVHT truy cập thông 

tin sv, bảng điểm, thời khóa 

biểu. 

6.  

Sinh viên lớp 60 Khai 

thác thủy sản (60.KTTS) 

được hưởng chính sách ưu 

tiên về miễn 100% tiền ký 

túc xá (KTX) và đã được 

hưởng ngay khi nhập học 

2018-2019 và vào ở KTX 

(lần đầu này không đóng 

tiền). Tuy nhiên, vào các 

thời điểm trước khi bắt đầu 

năm học mới 2019-2020, 

2020-2021 các sinh viên 

60.KTTS phải đóng trước 

tiền KTX (1.500.000đ) để 

được sắp xếp, giữ chỗ và 

đến nay các em đăng ký ở 

K7 thì được rút lại tiền 

KTX đã đóng, còn các em 

ở K3 thì chưa nhận lại được 

tiền KTX đã đóng . Nay 

Viện kính đề nghị Nhà 

KTTS 

KHTC: Để có cơ sở chi tiền 

thừa đề nghị Viện 

KH&CNKTTS thông báo cho 

SV thuộc đối tượng trên ( xem 

trên phần mềm còn thừa tiền 

KTX) mang biên lai đóng tiền 

KTX đến phòng KHTC để in 

phiếu trả tiền KTX từ phần 

mềm và đóng học phí lấy hóa 

đơn thu học phí nếu muốn. 

Phòng KHTC vẫn giải quyết cho 

các sinh viên trong toàn trường 

được miễn giảm như trên. 
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trường xem xét và giải 

quyết cho sinh viên như 

sau: 

 Đối với sinh viên đủ 

điều kiện nhận tài trợ học 

bổng toàn phần: Giải quyết 

trả lại tiền KTX cho sinh 

viên; 

 Đối với sinh viên bị 

cắt tiền tài trợ học phí vì lý 

do không đáp ứng: Tiếp tục 

chuyển tiền KTX sang tiền 

học phí; 

 Đối với sinh viên 

học lại do nợ môn hoặc học 

cải thiện: Chuyển tiền KTX 

sang tiền đóng học phí, 

phần thừa sẽ trả lại cho sinh 

viên (nếu có). 

- Cũng liên quan đến 

tiền KTX, sinh viên Bùi 

Như Chiến K61 (MSSV: 

61133440) nhập học năm 

2019 ngành Quản lý Thủy 

sản, nhưng sau đó chuyển 

ngay sang ngành Khai thác 

Thủy sản ở HK1, năm học 

2019-2020 và thuộc diện 

được miễn KTX, kính đề 

nghị Nhà trường xem xét 

hỗ trợ để em được nhận lại 

tiền KTX năm học 2019-

2020. 

7.  

SV dự thuộc diện cảnh 

báo, buộc thôi học, tạm 

dừng học muốn xin nghỉ 

học tạm thời 

SV 
PCTCTSV: Việc nghỉ học tạm 

thời chỉ  giải quyết trong 2 tuần 

đầu của mỗi học kỳ. 

          
IV. DANH SÁCH SV ĐỀ NGHỊ BIỂU DƯƠNG 

TT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 
Ngô Thị Thùy Dung 59.DDT-1 - Liên tục 6 học kỳ đạt học lực loại giỏi. 

- Rèn luyện loại xuất sắc. 

2 Phan Văn Hiếu 61.DDT-2 

- Tham gia tích cực các hoạt động 

phong trào. 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 

cố gắng học tốt. duy trì các học kỳ liên 

tục học lực đạt loại giỏi. 
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3 Nguyễn Tấn Lực 60.DDT-1 

- Tham gia tích cực các hoạt động 

phong trào, NCKH. 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 

cố gắng học tốt. Liên tục các học kỳ học 

lực đạt loại khá. 

4    
 
IV. DANH SÁCH SV KHÓ KHĂN CẦN HỖ TRỢ 

TT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 

Võ Khôi Quỳnh Như 

61130809 

 

61.LUAT-1 

Hỗ trợ học phí do gia đình gặp hoàn 

cảnh khó khăn. 

Mẹ bị tai biến nằm liệt giường, Cha nghỉ 

làm chăm sóc, 2 chị em đều đang đi học 

2 

 

Từ Công Vi 

61131538 

 

 

 

61.NTTS-2 

Thành Tín- Phước Hải-Ninh Phước - 

Ninh Thuận.thuộc diện cận nghèo. Cha 

làm phụ hồ, mẹ nội trợ. Gia đình có 6 

anh chị em 

+Tình hình sức khỏe của mẹ: mẹ bị bệnh 

đau xương khớp và mắc huyết áp 

+ tiền lương của ba 7 triệu/tháng 

3 

Hoàng Thị Là 

61133095 

 

61.NTTS-2 

Hoàn cảnh gia đình: Hộ cận nghèo. Nhà 

thuần nông. Bố bị bệnh mất khả năng lao 

động , mẹ là trụ cột trong gia đình nuôi 2 

chị em ăn học 

 
Nguyễn Thị Bích 

Thoa 
61.CNTP-1 

Thuộc diện hộ nghèo, có học lực khá, là sinh 

viên tình nguyện của Khoa CNTP, tích cực 

tham gia hoạt động đoàn, hội. Hiện bố bị 

bệnh u não, không làm việc được, Mẹ làm 

nông nuôi 3 chị em ăn học. Hằng tháng 

gia đình Thoa đều vay tiền nóng để lo việc 

học hành cho các chị em và bệnh tình của 

bố. 

 Nguyễn Quốc Thắng 61C.CNNL Bệnh nghề nghiệp 

 

 
Nơi nhận: 

- Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, CTCTSV. 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV 

 

 

Tống Văn Toản 


