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TỔNG HỢP BÁO CÁO CTSV THÁNG 11/2019
I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 11/2019
1. Tình hình sinh viên
- Tình hình sinh viên trong tháng ổn định không có diễn biến bất thường.
- Tình hình thời tiết trong tháng diễn biến phức tạp (mưa bão), để ổn định tâm
lý cho sinh viên, Phòng đã thông báo cho sinh viên nghỉ học 2 đợt (cơn bão số 5, 6).
2. Ngày 24/11/2019 Nhà trường đã tổ chức đối thoại giữa đại diện sinh viên với
lãnh đạo Trường. Đã có 195 ý kiến từ các lớp gửi tới Nhà trường cần tư vấn, trả lời giảm
gần 60% (475 ý kiến) so với năm 2018. Trong buổi đối thoại với 34 lượt phát biểu tại
Hội trường, các ý kiến của sinh viên đã được đại diện lãnh đạo các đơn vị giải đáp thỏa
đáng. Một số ý kiến cụ thể Giám hiệu đã yêu cầu các đơn vị chức năng trực tiếp gặp gỡ
giải quyết và gửi về các khoa viện để trả lời sinh viên qua các buổi chào cờ.
3. Triển khai tới các lớp khóa 61 trong toàn trường báo cáo số lượng sinh viên
nghỉ học dài ngày và lấy thông tin để liên hệ với gia đình sinh viên để tìm hiểu nguyên
nhân, công việc này sẽ hoàn tất vào ngày 10/12.
Tổ chức lấy ý kiến về Quy định Công tác cố vấn học tập lần 2; buổi giao ban
công tác sinh viên tháng 11 thảo luận lần 3 và trình Hiệu trưởng ký quyết định (dự
kiến tuần đầu tiên tháng 12 hoàn thành.
4. Hoàn thành các quyết định xóa tên sinh viên bỏ học dài ngày, buộc thôi học
và thông báo cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2018-2019.
- Buộc thôi học 65SV vì không đủ diều kiện đào tạo.
- Tạm dừng học 388SV vì bỏ học dài ngày không lý do.
- Xóa tên 416SV vì hết hạn đào tạo.
- Cảnh báo 1.482SV có kết quả học tập yếu, kém.
- Đình chỉ học tập 03SV vì thi hộ, nhờ người thi hộ.
- Cảnh cáo 06SV vì sử dụng tài liệu trong phòng thi.
5. Tổ chức Lễ tốt nghiệp (đợt 2) cho 239 tiến sĩ, thạc sĩ (1 tiến sĩ, 238 thạc sĩ),
tham dự buổi lễ có hơn 150 tiến sĩ, thạc sĩ về nhận bằng.
6. Phòng CTCT&SV phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chuẩn bị
nội dung, tổ chức triển khai các lớp học Tiếng Anh ngoại khóa cho sinh viên với sự
tham gia của hỗ trợ của Việt kiều Canada, các lớp học ngoại khóa tổ chức vào các buổi
tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
7. Phòng CTCT&SV phối hợp với Đoàn - Hội tổ chức khảo sát sinh viên khóa
61 (đã có kết quả), đã triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh viên học tốt các môn học tự
nhiên (toán lý hóa). Hiện nay đang tổ chức bồi dưỡng cho hơn 400 sinh viên có nhu
cầu học các môn đại số, giải tích, lý, hóa.
8. Đoàn TN, Hội SV (chủ trì), khoa viện tổ chức các hoạt động nhân Ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11:
7. Hoạt động của các khoa/viện
7.1. Khoa Cơ khí:
- Phối hợp với Phòng Hợp tác đối ngoại tiếp đoàn sinh viên Khoa Cơ khí,
Trường Đại học PAHANG, Malaysia đến giao lưu và thăm quan Trường.
1

- Triển khai thông báo và đang bình trọn sinh viên 5 tốt cấp trường.
- Phổ biến và tuyên truyền sinh viên tham gia Diễn đàn khởi nghiệp do tỉnh
đoàn tổ chức.
- Thông báo, tuyên truyền sinh viên tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn
quốc 2019.
- Tổ chức buổi lễ chia tay, tặng quà lưu niệm các cán bộ Đoàn khóa 57.
- Cử 07 sinh viên tham gia lớp học đối tượng đảng năm 2019.
- Tổ chức các hoạt động tri ân thầy/cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
7.2. Khoa Công nghệ Thông tin:
- Đội tuyển Olympic Tin học tham gia lập trình Vòng ICPC Quốc gia Online
(03/11/2019)
- Tiếp tục bồi dưỡng Olympic Tin học để tham dự Olympic Tin học sinh viên
Việt Nam và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Đà Nẵng, đội tuyển Cuộc
đua số tham dự vòng sơ khảo khu vực miền Trung.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi văn nghệ sinh viên “Tri ân
người thầy”, tọa đàm kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Phối hợp với công ty FOIS VN đào tạo 2 chuyên đề: Tiếng Nhật và IT cho
sinh viên năm cuối khoa CNTT, thời gian: 25/11/2019 - 28/02/2020.
7.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm:
- Tổ chức Hội nghị Học tốt ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản vào ngày
23/11/2019.
- Đoàn Khoa tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
- SV Cao Thanh Minh (60.CNTP-2) phát triển sản phẩm tham gia cuộc thi Ý
tưởng khởi nghiệp và dành giải 3 tại cuộc thi.
- Tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại nhà máy đường Việt Nam (61.CNHH).
7.4. Khoa Du lịch:
- Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Nhà giáo Việt Nam.
- Tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 2 (16/11/2019)
- Tổ chức các tour thực tế cho các học phần Tâm lý du khách, Tuyến điểm du lịch.
- Tham gia workshop thuộc dự án COMPOSE về thu gom và tái chế rác do
ĐH Kiến trúc tổ chức.
7.5. Khoa Điện Điện tử:
- Động viên sinh viên tham gia câu lạc bộ điện, điện tử.
- Nhắc CB lớp thực hiện giám sát, nhắc nhở sinh viên trong lớp thực hiện tốt
Quy định về Văn hóa học đường.
- Chuẩn bị các nội dung để khảo sát, sở thích, điểm mạnh, yếu của sinh viên để
tư vấn cho sinh viên được tốt hơn.
- 02 đề án tham gia Ý tưởng sinh viên khởi nghiệp NTU 2019 đạt giải 3 và
Khuyến khích.
- Tham gia cuộc thi số với chủ đề “Xe tự hành” do FPT tổ chức.
- Tiếp tục kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tạo sinh viên lần thứ 2” Khoa Điện Điện tử trong khoảng thời gian từ 1/12/2019 đến 30/12/2019.
- Đoàn khoa tổ chức hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổng kết bài dự thi thiết kế logo áo cho Khoa và đang trong thời gian chấm điểm.
7.6. Khoa Kỹ thuật Giao thông:
- Tư vấn phương pháp học tập một số môn cho sinh viên.

- BCH Đoàn khoa tổ chức thành công Hội thi văn nghệ chào mừng ngày
ngày Nhà giáo Việt Nam.
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7.7. Khoa Kinh tế
- Tổ chức sự kiện mareting day cho ngành Marketing.
- Tổ chức hội nghị học tốt, giao lưu với doanh nghiệp cho ngành Kinh doanh
thương mại.
- Tổ chức gặp gỡ, tư vấn cho sinh viên ngành QTKD chất lượng cao.
- Đưa sinh viên ngành TM đi tham gia vòng bán kết cuộc thi “Tài năng trẻ
logictis 2019”
7.8. Khoa Kế toán Tài chính:
- Tổ chức cho sinh viên tham dự Chương trình Sacombank Tour và tuyển Thực
tập viên tiềm năng - năm 2020 được tổ chức tại Sacombank CN Khánh Hòa vào ngày
05/11/2019.
- Đoàn Khoa tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà
giáo Việt Nam.
- Thông báo sinh viên tham dự chương trình The Next Banker của ngân hàng
ACB và Chương trình khởi nghiệp cùng Manulife vào các ngày 12/11/2019 và
13/11/2019.
- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức
chương trình thực tập sinh cho sinh viên K58 Đại học và K59 Cao đẳng vào ngày
23/11/2019, tại tầng 5 Phòng chuyên đề Khoa KTTC. Các vị trí thực tập sinh gồm:
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và Chuyên viên khách hàng cá nhân.
7.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn:
- Triển khai cho 100% sinh viên Khoa tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung
ương tổ chức.
- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2019 - 2022.
- Cử 05 sinh viên ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 sinh
viên tham gia lớp Đảng viên mới; Phối hợp mời KTV, Báo Khánh Hòa đưa tin về lớp học
do Đảng ủy tổ chức.
- Triển khai cho 100% sinh viên Khoa tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung
ương tổ chức.
- Tổ chức cho 2 lớp sinh viên K61 ngành Luật tham quan thực tế và tham dự
các phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
-Tổ chức cho sinh viên K60 tham dự phiên tòa xét xử thực tế tại Tòa án thành phố
Nha Trang.
- Tổ chức Hội nghị thảo luận công tác đào tạo, quản lý và tổ chức các hoạt động
cho SV của Khoa (24/11/2019).
7.10. Khoa Ngoại ngữ:
- Tổ chức định hướng thực tập cho K58.
- Hoàn thành việc lấy ý kiến phản hồi của cựu SV K56, K57.
- Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn-Hội thuộc Đoàn khoa Ngoại ngữ.
- Bế mạc Giải bóng đá truyền thống Nam-Nữ Khoa Ngoại ngữ (09/11/2019).
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
7.11. Khoa Xây dựng:
- Đoàn thanh niên tổ chức thành công Cuộc thi cắm hoa và nấu ăn chào mừng
ngày Nhà giáo Việt nam.
- Khoa Xây dựng tổ chức hợp tác với Trường THPT Lê Hồng Phong với mục
đích: Tìm kiếm giải pháp hợp tác và hỗ trợ học sinh của Trường triển khai các ý
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tưởng nghiên cứu; Trao đổi công tác hướng nghiệp cho các em học sinh; Thảo
luận và đề xuất các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị; Trao 06 suất học bổng
cho 06 học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn và hiếu học; Trao phần quà cho quỹ
khuyến học của Trường.
- Kết hợp với Đoàn thanh niên Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức Hội trại truyền
thống từ ngày 23 đến 24/11/2019 với sự tham gia của 200 sinh viên hai khoa.
7.12. Viện CNSHMT:
- Tổ chức các buổi phụ đạo cho sinh viên ngành Môi trường các môn học đại
cương và chuyên ngành
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam.
7.13. Viện KHCN&KTTS:
- Gửi công văn và đề nghị thanh toán học phí cho sinh viên Khóa 60 và 61
ngành Khai thác Thủy sản. Đến nay, đã có 3 doanh nghiệp chuyển tiền về tài khoản
Nhà trường để đóng học phí cho sinh viên ngành Khai thác Thủy sản.
- Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam.
7.14. Viện NTTS:
- Tổ chức hội thao truyền thống, hội thi văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Hoàn thành việc xét duyệt cấp cơ sở đối với 7 đề tài NCHK sinh viên và 3 đề
tài NCHK sinh viên từ nguồn kinh phí quỹ khuyến học của Viện.
8. Trung tâm QHDN & HTSV
- Tiếp tục công tác tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng các
quy định về đào tạo, công tác sinh viên, nhìn chung các em sinh viên 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.
- Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường.
- Ngày 5/11Trung tâm Phối hợp cùng Khoa Kế toán Tài chính, Khoa Kinh tế, tổ
chức Chương trình “Thực tập viên tiềm năng năm 2020”. Chương trình được tổ chức
tại Ngân hàng Sacombank với sự tham gia của hơn 250 sinh viên Khoa Kinh tế, Khoa
Kế toán tài chính.
- Ngày 8/11 tổ chức lễ ký kết hợp tác với Ngân hàng Quân đội Tại Nhà trường;
Ngân hàng Quân đội sẽ hỗ trợ CLB AFC của Khoa Tài chính - Ngân hàng với số tiền
20 triệu đồng.
- Ngày 13/11 tổ chức Chương trình Khởi nghiệp cùng Manulife cho sinh viên
toàn Trường Đại học Nha Trang.
- Ngày 15/11/2019 tổ chức đêm chung kết cuộc thi: “ Ý tưởng khởi nghiệp 2019”, đêm chung kết đã vinh danh và trao giải thưởng cho 6 dự án của SV và cựu SV
Nhà trường với 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích, và 01 giải được khán giả
bình chọn nhiều nhất với giá trị tiền thưởng 36 triệu đồng.
- Thực hiện kế hoạch, triển khai lấy ý kiến khảo sát sinh viên tốt nghiệp trong
vòng 12 tháng, đến hết ngày 18/11/2019 đã được 1446 SV phản hồi.
- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Á Châu tổ chức chương trình The next
Banker 2020 vào ngày 09/11/2019.
- Lập kế hoạch và mở tiếp một lớp kỹ năng mềm cho các em SV Nhà trường.
Số lượng sinh viên tham gia khoảng 30-40 SV.
- Phối hợp với Hội đồng Anh, tổ chức hai khóa tập huấn lan tỏa về chương trình
: “Công dân tích cực” từ ngày 04/11-13/11/2019 tại phòng họp 4 cho SV. Hai khóa tập
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huấn khép lại với 10 dự án của các nhóm SV và các thầy cô tiếp tục đồng hành cùng
các nhóm để thực hiện và triển khai thực tế.
- Giới thiệu 25 sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm đến thực tập tại Khatoco
và Công ty Yến Sào Khánh Hòa.
- Kết nối với các doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng việc làm.
9. Công tác Đoàn, Hội:
- ĐTN, HSV chuẩn bị và diễn thành công các tiết mục văn nghệ trong buổi Lễ
tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2/2019.
- Ban Thường vụ đoàn trường tham gia tập huấn công tác tuyên truyền nâng cao
nhận thức phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; góp ý sửa đổi Luật Thanh
niên tại Tỉnh đoàn.
- Sáng ngày 17-11, tại Hội trường số 2, trường Đại học Nha Trang, BCH Đoàn
trường phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội
hiến máu 2019. Tại buổi lễ, hơn 400 Sinh viên tham gia hiến máu, thu được 350 đơn vị
máu. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường trong công tác vận động "Hiến
máu nhân đạo". Mỗi năm, Nhà trường tổ chức từ 6 đến 8 đợt hiến máu thu được
khoảng 2.000 đơn vị máu.
- Tổ chức cuộc thi “Bài viết Tri ân thầy, cô” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên K61 trong việc học các môn học đại
cương, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Nha Trang phối hợp với
Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ sinh viên học
tốt các môn học đại cương để có những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho các bạn viên K61
- Hội Sinh viên lên kế hoạch chuẩn bị văn kiện, nhân sự… cho Đại hội Hội
Sinh viên vào cuối tháng 12/2019.
10. Công tác Nội trú:
- KTX tiếp tục ổn định trên các mặt: An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các
hoạt động sinh hoạt học tập của sinh viên nội trú. Không có sự cố về người và tài sản.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho giáo viên thỉnh giảng, sinh viên
mùa mưa bão.
- Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên tổ chức phòng ở trật tự gọn gàng ngăn
nắp tăng cường tiếp xúc và tuyên truyền để sinh viên chấn chỉnh nơi để tư, kiên quyết
khắc phục tình trạng phòng ở nội trú luộm thuôm, không được vệ sinh sạch sẽ;
- Triển khai lập hồ sơ quản lý sinh viên nội trú: sơ yếu lý lịch trích ngang có
dán ảnh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của sinh viên và phụ huynh.
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của sinh viên nhất là các
sự cố về điện, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất trong phòng ở; Chấn chỉnh những thiếu
sót sai phạm thuộc phạm vi do cán bộ nhân viên phục vụ KTX trực tiếp quản lý như:
cung cấp nước điện sinh hoạt của sinh viên nội trú, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,
tinh thần thái độ của người phục vụ khi tiếp xúc, giao tiếp với sinh viên...
II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12
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 đúng thời gian, thực hiện quy định “Văn hóa học
đường”; Cẩn trọng khi tham gia giao thông và các hoạt động trên khu vực bãi biển
đang mùa biển động.
2. TTPVTH chuẩn bị tổng kết công tác an ninh trong Nhà trường năm 2019.
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3. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động phong trào nhân các
ngày lễ trong tháng (Ngày thành lập Quân dội nhân dân việt Nam và ngày hội Quốc
phòng toàn dân 22/12, Ngày HSSV 9/1).
III. KIẾN NGHỊ:
TT

Nội dung đề nghị

1.

Xem xét lại quy chế học bổng khuyến
khích học tập đối với sinh viên lớp
58.KIT, được học lực loại giỏi nhưng
không được học bổng vì lớp ít sinh
viên (21 bạn).

2.

Tình hình an ninh trật tự các khu trọ
ngoài trường rất bất ổn, thường xuyên
xảy ra trộm cắp, đặc biệt các khu trọ
đường Đoàn Trần Nghiệp, Nguyễn
Đình Chiểu. Nhà trường nên tăng
cường bố trí chỗ ở nội trú hoặc kiến
nghị với chính quyền địa phương để
đảm bảo an ninh trật tự cho SV

3.

Cần sớm đưa sân bóng ngoài trời vào
hoạt động để sinh viên có cơ hội sử
dụng.

4.

Khu vực trước cổng trường vào giờ
cao điểm có nhiều xe đậu gây cản trở
giao thông. Đề nghị Tổ bảo vệ Nhà
trường có biện pháp nhắc nhở.

5.

Đ. vị đề nghị

58.KIT

Đơn vị xử lý
P.CTCTSV: Quy
chế do BGDĐT
ban hành. Khi nào
Trường được tự
chủ sẽ xem xét
vấn đề này

Lớp
59C.CNNL

P.CTCTSV sẽ
làm việc với CA
Vĩnh Thọ, Vĩnh
Phước, yêu cầu
lớp cung cấp địa
chỉ cụ thể và bản
thân sv cần phải
nếu cao tinh thần
cảnh giác

K.CK

TTGDQPAN: sẽ
trình phương san
để BGH phê
duyệt

K.XHNV

TTPVTH: Bảo vệ
vẫn thường xuyên
nhắc nhở

K.NN

TTPVTH: đã có
phương án trình
BGH phê duyệt
về khu vự để xe.
Thường xuyên
kiểm tra chất
lượng nước tại
các khu vực.

- Nhà xe của trường quá tải, thời gian
gửi và lấy xe lâu.
- Nhiều chỗ trong trường wifi còn yếu.
- Nước máy ký túc xá có mùi hôi.
- Nhà đa năng chưa có bình nước uống
cho sinh viên.

IV. DANH SÁCH SV KHÓ KHĂN CẦN HỖ TRỢ
TT
1

Họ và tên
Lê Minh Thành

Lớp
58.DDT-2

Ghi chú
- Hộ Cận Nghèo của xã. Nhà có 3 anh
em đều đi học. Ngoài ra ba mẹ em còn
nuôi thêm bà nội năm nay 81 tuổi.
- Nguồn thu nhập của gia đình từ Bố
làm bảo vệ, mẹ làm nông.

2

Trương Minh Tài

60.CNNL

Bị tai nạn giao thông ngày
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16/11/2019. Phẫu thuật xương hàm
mặt. Đang điều trị tại bệnh viện đa
khoa Khánh Hòa
Hộ nghèo, Mẹ bị mù, hoàn cảnh rất
khó khăn.
Gia đình khó khăn nhưng không có
chứng nhận hộ nghèo để có thể xin
hỗ trợ từ Khoa và Nhà trường.

3

Nguyễn Thanh Bình

61.KTCK-2

4

Nguyễn Đức Thịnh

60.KT-2

Phan Trịnh Phúc An

61.NNA-4

Xin học bổng

Cao Thị Tỷ

61.NNA-4

Xin học bổng

V. DANH SÁCH SV ĐỀ NGHỊ BIỂU DƯƠNG, PHÊ BÌNH
TT
1

Họ và tên

Lớp

Tôn Nữ Hạnh Nguyên

60.NNA-7

2

Nguyễn Thị Hồng
Ngọc

60.NNA-7

3
4

Hoàng Hữu Nhơn
Nguyễn Kim Tín

59C.CNNL
61.CNNL

Nơi nhận:
- Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, CTCTSV.

Hình thức, lý do

Biểu dương: Thành viên của NTU
English Club
Biểu dương: Làm tốt công tác
Đoàn
Phê bình: Thường xuyên nghỉ học.
Phê bình: Thường xuyên nghỉ học.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV
(đã ký)

Tống Văn Toản
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