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TỔNG HỢP BÁO CÁO CTSV THÁNG 12/2019
I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 12/2019
1. Tình hình sinh viên
- Sinh viên đang tập trung cho kỳ thi hết học kỳ I/2019 - 2020
- Diễn biến tư tưởng của sv khi tham gia các trang mạng xã hội: Ổn định, không có gì
bất thường.
- Vẫn còn sinh sinh viên chưa thực hiện nghiêm quy định đóng học phí.
2. Ngày 07/12/2019, Phòng CTCTSV tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp năm học
2019 - 2020.
3. Phòng CTCTSV phối hợp với các khoa/viện theo dõi tình hình học tập của sv
khóa 61, qua báo cáo của các lớp, đến nay có: 240sv thường xuyên vắng học. Hiện còn
lớp 61.QTKD-CLC chưa báo cáo, đề nghị Khoa Kinh tế nhắc nhở lớp khẩn trương
hoàn thành.
4. Phòng CTCTSV phối hợp với ĐTN, HSV, TTQHDN&HTSV, các khoa/viện
triển khai kế hoạch dạy bổ sung kiến thức các học phần Giải tích, đại số, Vật lý đại
cương, Sinh học đại cương, Tin học cơ sở, Hóa học cho sinh viên K61 (659sv tham gia
các lớp học).
5. Phòng CTCTSV phối hợp ĐTN xây dựng kế hoạch và lên phương án tổ chức
thăm hỏi sv có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý.
6. Phòng CTCTSV tiếp tục triển khai cho sv tham gia bảo hiểm y tế năm 2019.
7. Hoạt động của các khoa/viện
7.1. Khoa Cơ khí:
- Tư vấn chung về định hướng đề tài, chuyên đề tốt nghiệp, liên lạc với phụ
huynh thông báo về việc 02 sv hay nghỉ học (58.CTM).
- Thông báo và cử sv tham dự buổi ký kết hợp tác cùng với công ty Esuhai.
- Bình chọn sv 5 tốt cấp Trường.
7.2. Khoa Công nghệ Thông tin:
- Đội tuyển Olympic Tin học tham gia Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và
Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Đà Nẵng, tổ chức tại Đại học Bách khoa
Đà Nẵng (03/12/2019 - 07/12/2019). Sinh viên Kiều Viết Long (60.CNTT-1) đạt giải
khuyến khích.
- Cử GV dạy phụ đạo các môn học đại cương cho sv khóa 61.
- Tham gia giao lưu doanh nghiệp: FABBI, HKT, TDA Solutions (27/12/2019)
7.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm:
- Thông báo “Kế hoạch làm việc với tổng GĐ Liên Hoa Group”.
- Thông báo “Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng và tài trợ nghiên
cứu của châu Âu”.
- Lập nhóm học cải thiện điểm số cho các bạn yếu kém (quy mô các thành viên
trong lớp ).
- Đưa SV lớp 60CBTS đi Kiến tập sản xuất.
7.4. Khoa Du lịch:
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- Tổ chức tour thực tế cho học phần Đại cương Quản trị doanh nghiệp du lịch,
Tâm lý du khách và Giao tiếp ứng xử trong du lịch.
- Tham gia công tác lễ tân đón tiếp đại biểu cho Hội thảo hướng nghiệp cho
học sinh THPT và Cuộc thi KHKT cấp tỉnh của Sở GD&ĐT dành cho học sinh
THPT 2019 (11-12/12/2019).
- Giới thiệu sv tham gia tình nguyện viện phục vụ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng
ngoại giao Asean 2020.
7.5. Khoa Điện Điện tử:
- Cử sv dự buổi Giới thiệu chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật do Công ty
TNHH Esuhai tổ chức
- Động viên sv tham gia câu lạc bộ điện, điện tử.
- Sinh viên Khoa Điện Điện tử tham gia cuộc thi tìm kiếm “Hoa khôi sinh viên
Việt Nam”.
- Chấm bài dự thi thiết kế logo áo cho Khoa và dự sẽ công bố kết quả trong thời
gian tới .
- Sv Nguyễn Đinh Hùng (MSSV: 18DT0105, lớp BL18CDT) mất do bị tai nạn
giao thông, Khoa đã tổ chức đi viếng và chia buồn cùng gia đình.
7.6. Khoa Kỹ thuật Giao thông:
- Tư vấn phương pháp học tập một số môn cho sv thuộc diện cảnh báo.

- Đã gửi 3 bộ hồ sơ sv ngành Kỹ thuật Tàu thủy và Khoa học Hàng hải
tham gia xét học bổng của Quĩ học bổng thắp sáng ước mơ.
- Bộ môn KTTT tổ chức thành công cuộc thi Khám phá Tàu thủy cho sv
ngành Kỹ thuật Tàu thủy và Khoa học Hàng hải.
7.7. Khoa Kinh tế
- Tổ chức hội nghị học tốt ngành Kinh tế Thủy sản và ngành Kinh tế phát triển
- Đoàn khoa tổ chức chương trình tình nguyện “mùa xuân cho em năm 2019”
7.8. Khoa Kế toán Tài chính
- Tổ chức thành công Hội nghị học tốt, rèn luyện tốt cho sv ngành Tài chính
Ngân hàng (ngày 05/12) và ngành Kế toán - Kiểm toán (ngày 19/12).
- Phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa (VCCI
Khánh Hòa) về trao đổi, chia sẻ cho GV, sv ngành Kế toán và Kiểm toán một số Kỹ
năng kỹ thuật số nhằm nâng cao kỹ năng kỹ thuật số, tăng hiệu quả kinh doanh online,
tăng cường khả năng quản lý, phát triển kinh doanh với sự trợ giúp của công nghệ.
Khóa tập huấn đã được các giảng viên của Google chia sẻ, hướng dẫn thực hành vào
ngày 20/12/2019.
7.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn:
- 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).
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác sv của Khoa năm học 2019 - 2020.
- Tiếp tục triển khai cho sv đi tham dự phiên tòa xét xử thực tế tại Tòa án thành
phố Nha Trang.
- Triển khai công tác đồng phục (quần, áo) cho sv của Khoa.
- Tổ chức hoạt động hỗ trợ sv K61 ngành Luật học tập và thi đạt hiệu quả các
học phần giáo dục đại cương.
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- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức luật dân sự và luật hình sự cho sv ngành
Luật (28/12/2019).
- Các giảng viên trong Khoa tích cực hướng dẫn sv xây dựng đề cương thuyết
trình, tổ chức thảo luận, giúp cho sv học tập, tiếp thu kiến thức các học phần hiệu quả.
7.10. Khoa Ngoại ngữ:
- Cổ vũ chương trình đồng hành Cuộc thi Hoa khôi SV Việt Nam 2020
(03/12/2019).
- Giao lưu tiếng Anh với trường Đại học Thông tin liên lạc nhân dịp ngày Quân
đội nhân dân Việt Nam 22/12 (21/12/2019).
- Thực hiện tốt các quy định về đồng phục của Đoàn-Hội-Khoa
- Giới thiệu sv tham gia tình nguyện viện phục vụ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng
ngoại giao Asean 2020.
7.11. Khoa Xây dựng:
- Khoa Xây dựng tổ chức quảng bá tuyển sinh nhân cuộc thi chung kết KHKT
cấp Tỉnh dành cho học sinh trung học diễn ra từ ngày 10 - 12/12/2019.
- Tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế thí nghiệm siêu âm và khoan cọc nhồi.
- Lớp 60.XDCTGT tăng cường hoạt động nhóm để giải bài và làm bài tập học phần.
- BCS lớp 60.XDCTGT hỗ trợ các bạn có học lực kém.
- Hỗ trợ SV hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cấp trường.
- Thầy Phó Khoa tổ chức buổi làm việc với Ban cán sự lớp nhằm động viên,
đôn đốc và chấn chỉnh BCS lớp nhằm nâng cao vai trò điều hành lớp.
7.12. Viện CNSHMT:
- Tổ chức đưa sv K58 ngành Kỹ thuật Môi trường đi kiến tập tốt nghiệp tài các
nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận từ ngày 16
đến 20-12/2019.
- Tổ chức các buổi phụ đạo cho sv ngành Kỹ thuật Môi trường các môn học đại
cương và chuyên ngành.
7.13. Viện KHCN&KTTS:
- Đã làm thủ tục đóng học phí cho sv Khóa 60 và 61 ngành Khai thác Thủy sản
từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp và cựu sv.
- CVHT thường xuyên nắm tình hình vắng học của các lớp và có nhiều biện pháp
nhắc nhở nhằm động viên sv tham gia học tập đầy đủ.
7.14. Viện NTTS:
- Giải đáp một số vướng mắc của sv về chuyển đổi mã HP, thay thế môn học;
học vượt...
- Thành lập các nhóm học để giúp đỡ nhau trong học tập.
- Tạo điều kiện giúp đỡ sv tham gia làm cộng tác viên các đề tài nghiên cứu
khoa học cùng các giáo viên trong Viện.
- Tổ chức thành công Hội thao truyền thống của Viện
- Viện có 1 sv tham gia sv 5 tốt cấp tỉnh và 3 sv tham gia 5 tốt cấp trường.
- Ngày 19/12/2019 Viện tổ chức buổi giao lưu gặp mặt giữa sv Trường Rizhao
Polytechnic Trung Quốc và sv Viện NTTS. Trong buổi giao lưu GS Trường Rizhao
Polytechnic hướng dẫn sv Viện NTTS cách ứng tuyển học bổng của Trường Rizhao.
- Triển khai 6 đề tài sv đã được duyệt.
8. Phòng Khoa học Công nghệ
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- Hoàn thành ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH sinh viên đợt 2/2019: 17 đề
tài của SV các Khoa, Viện.
- Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên các thủ tục về mua sắm, thanh toán kinh phí tạm
ứng đề tài NCKH sinh viên.
- Hoạt động do Vintech City tài trợ: GV Khoa kinh tế triển khai giảng dạy sử
dụng phần mềm SAP cho sinh viên.
- Giới thiệu, kết nối lãnh đạo Khoa Điện- Điện tử với cán bộ điều phối dự án
khu vực miền trung của Trung tâm Giáo dục và Phát triển - CED, là một tổ chức phi
chính phủ ở Hà Nội, hoạt động ở rất nhiều mảng, trong đó có cấp học bổng cho học
sinh, sinh viên. - Trao đổi các thông tin nhắm xây dựng kế hoạch để CED phát học
bổng cho sinh viên ngành Điện của Khoa trong năm 2020 (SV có hộ khẩu tại Bình
Thuận, Ninh Thuận)
- Làm việc với KTV- Chương trình Kinh tế biến xanh (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh
và SV Lê Thị Hà, lớp 58CNTP3).
9. 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 sv, 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.
- Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường.
- Tổ chức buổi ký kết hợp tác với Công ty Eshuhai vào ngày 09/12
- Tổ chức Buổi giao lưu giữa sv ngành Cơ khí, Điện tử, Kỹ thuật giao thông với
Công ty Eshuhai vào ngày 09/12.
- Chương trình hướng nghiệp của Công ty chứng khoán SSI vào ngày 11/12
- Phối hợp cùng Công ty Dekey tổ chức phỏng vấn tuyển dụng cho sv vào ngày
12/12.
- Chương trình giao lưu, hướng nghiêp và phỏng vấn tuyển dụng của Hãng
hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airline ngày 13/12.
- Chương trình SSI tour cho sv tham quan thực tế tại Công ty Chứng khoán SSI
ngày 20/12.
- Tổ chức ký kết hợp tác với Intercontinental ngày 20/12.
- Hoàn thành công tác khảo sát sv sau tốt nghiệp.
- Phối hợp với các phòng/ban/trung tâm tổ chức thành công cuộc thi KHKT cấp
tỉnh năm 2019.
- Kết nối với 11 doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng việc làm.
- Triển khai kế hoạch chuyến xe "Xuân yêu thương" đưa sv về quê đón tết Canh
Tý (đã có 374sv đăng ký).
10. Công tác Đoàn, Hội:
- ĐTN, HSV tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền
thống HS, SV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).
- Nhằm tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
HS, SV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020).
- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên luyện tập các môn thể thao góp phần nâng cao
hiệu quả giáo dục thể chất, xây dựng nếp sống lành mạnh.
- Nâng cao phong trào hoạt động của Hội Sinh viên Trường, tăng cường tinh
thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các chi hội và các Khoa/Viện trong toàn Trường.
4

- HSV Trường phối hợp với TW HSV tổ chức vòng loại Hoa khôi sinh viên
Việt Nam năm 2020:
+ Ngày 03/12/2019 được sự chỉ đạo của Trung ương Hội sv Việt Nam Và trung
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sv trường Đại học Nha Trang phối hợp
tổ chức vòng sơ loại 2 cuộc thi dành cho các bạn sv Đại học Nha Trang và hướng tới
cuộc thi cấp quốc gia. Đây là một hoạt động có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng sv
Việt Nam. Với những màn trình diễn áo dài duyên dáng đến từ các Hoa khôi và những
màn biểu diễn hấp dẫn, nãy lửa của các talent đến từ trường Đại học Nha Trang,
chương trình đã diễn ra thành công rực rỡ.
+ Cuộc thi Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam tại khu vực phía nam đã chọn ra
được các thí sinh tiêu biểu đại diện cho Trường tham dự vòng sơ khảo khu vực tại
Thành phố Đà Lạt vào ngày 23/12/2019 gồm có:
TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
1
Trần Thị Mỹ Duyên
59.MARKT
2
Phan Thị Ngọc Phước
60.TCNH-1
3
Nguyễn Thị Xuân An
61C.QTDL-1
4
Nguyễn Việt Anh
60.KDTM
5
Nguyễn Thị Yến
61.NNA-1
6
Nguyễn Thị Thu
60.QTKS-6
- Đoàn trường tham gia tập huấn Nâng cao năng lực, kỹ năng về bình đẳng giới,
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong 2 ngày từ (17-18/12/2019) do Sở lao động
TB&XH tổ chức.
- ĐTN-HSV tham gia 3 tiết mục trong đêm Liên hoan “Chiến sĩ hát về chiến sĩ”
lần thứ 28 do Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ
chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toán dân và 75 năm ngày thành lập
QĐNDVN. Với sự nỗ lực luyện tập trong vòng 1 tháng, đội thi đã được các cấp lãnh
đạo đánh giá cao (2 giấy khen của Sở VHTT&DL cho hoạt cảnh Dậy mà đi, Linh
thiêng Việt Nam, Hành khúc ngày và đêm; giấy khen của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh
Khánh Hòa).
11. Công tác Nội trú:
- Tập trung kiểm tra từng phòng ở, hỗ trợ, hướng dẫn sv chấp hành nội quy
trong đó chú trọng chấn chỉnh khâu vệ sinh thông thoáng trong phòng và trật tự nội vụ
từng chỗ ở.
- Phối hợp với bộ phận chức năng tiến hành lắp đặt trang bị tủ đựng tư trang tại
K3: 59 phòng x 4 tủ/phòng = 236 tủ
- Phối hợp với y tế phun thuốc diệt muỗi, phòng ngừa dịch sốt xuất huyết; phối
hợp với đội PCCC vận hành máy bơm chữa cháy tại K3, K4, K7, K8 kiện toàn các
điều kiện, phương án để ngăn chặn và chữa cháy nếu có sự cố, đặc biệt chú trọng công
tác phòng ngừa không để xẩy ra cháy.
- Trật tự an toàn ổn định, không có vụ việc phức tạp về an ninh, duy trì bảo đảm
các nguồn điện, nước ổn định phục vụ sinh viên nội trú.
II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01+2/2020
1. SV thi kết thúc học kỳ I/2019 - 2020, các khoa/viện nhắc sv thi nghiêm túc
đạt kết quả cao..
2. Đoàn TN, HSV tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống HSSV 9/1.
3. Phòng CTCTSV phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho công tác thăm hỏi gia
đình sv thuộc diện khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý.
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4. Phòng CTCTSV hoàn tất công tác Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2019.
5. TTQHDN&HTSV kết nối với các doanh nghiệp vận tải lên phương án hỗ trợ
sv về quê ăn tết Nguyên đán Canh Tý.
6. Các khoa/viện nhắc nhở sv về quê ăn Tết, thực hiện nghiêm túc quy định luật
pháp, an toàn giao thông,...
7. Phòng CTCTSV phối hợp với TTQHDN&HTSV, các khoa/viện nắm tình
hình sinh viên sau Tết trở lại học tập.
8. Phòng CTCTSV tiếp nhận hồ sơ sinh viên thuyên chuyển: chuyển ngành,
chuyển bậc, nghỉ học tạm thời…
9. Rà soát, bổ sung cố vấn học tập; gặp mặt, hỗ trợ SV thuộc diện yếu kém, cảnh
báo kết quả học tập.
III. KIẾN NGHỊ:
TT

Nội dung đề nghị

Đ. vị đề nghị

1.

Môn Hóa phân tích 2TC, 30 tiết học lý
thuyết trên lớp nhưng hiện nay mới chỉ
học được 8 buổi. Vì vậy, đề nghị
GVGD sắp xếp lịch học và ôn tập phù
hợp để SV có thể nắm được kiến thức
và chuẩn bị thi tốt.

60.CNMT

2.

Môn Thực hành hóa phân tích đến
16/12 mới có lịch thực hành. Tuy
nhiên lịch thực hành bắt đầu quá
muộn (bắt đầu từ ngày
26/12/2019). Trong khi đó ngày
30/12 lớp 60.CNMT đã bắt đầu thi
học kỳ. Vì vậy, đề nghị GVGD, bộ
môn hóa sắp xếp lại thời khóa biểu

60.CNMT

Đơn vị xử lý
K.CNTP: HP Hóa
phân tích (2TC) lớp
60.CNMT được
phòng ĐTĐH xếp
lịch 12 buổi và GV
tự sắp xếp bù thêm
3 buổi. Trong quá
trình dạy có 2 buổi
nghỉ do ngày 2/9 và
nghỉ bão (tuần 11).
GV đã làm làm
việc với lớp, có sự
tham gia của
CVHT (cô Ngọc
Thanh) để sắp xếp
thời gian dạy bù.
Theo kế hoạch dạy
bù thì đến hết tuần
17 (26/12), tổng số
tiết giảng dạy là 35
(dư 5 tiết). Như vậy
ý kiến của SV về
việc GV mới dạy 8
buổi là không
chính xác (có thể
các buổi dạy bù
một số SV bị kẹt
lịch?).
K.CNTP: Do HK
này hóa chất mua
bị chậm (đến giữa
tháng 10 vẫn chưa
có hóa chất) nên
các nhóm thực
hành đều bị trễ.
Mỗi HK, bộ môn
bố trí 2 đợt thực
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hành (mỗi đợt 6-7
tuần), do đó nếu
đợt 1 bị trễ sẽ làm
cho đợt 2 cũng bị
lùi lại. Nếu lớp
60.CNMT bị ảnh
hưởng thi HK thì
có thể thống nhất
với GV (thầy Đạt)
chuyển TH sang
HK2.

thực hành để tránh việc các em phải
vừa học ôn, vừa thi vừa phải đi
thực hành hóa, sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến kết quả học tập của SV.

3.

Nhà trường cần sớm đưa sân vận động
vào hoạt động để SV tham gia thể
thao.

4.

Cần có quy định cấm hút thuốc ở nhà
vệ sinh ở Tòa nhà đa năng. Vì trong
giờ học hoặc giờ ra chơi SV thường
vào đó để hút thuốc lá. Hiện tại nhà vệ
sinh có thông báo cấm bỏ rác (viết tay,
câu từ dài dòng) thiếu tính chuyên
nghiệp

61.CDT

TTPVTH: SVĐ
đang trong quá
trình sửa chữa,
các đơn vị chức
năng đang tham
mưu GH về
phương án khai
thác, sẽ đưa vào
sử dụng ngay sau
khi có sự phê
duyệt của GH

GV

TCHC, TTPVTH:
Sẽ cho gắn biển
cấm hút thuốc tại
khu vực nhà Đa
năng

IV. DANH SÁCH SV KHÓ KHĂN CẦN HỖ TRỢ
TT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Trương Đông Soan

60.KT-1

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

60.KT-1

Giảm học phí: Là sv giỏi (cận nghèo)

3

Phan Trịnh Phúc An

61.NNA-4

Xin học bổng

4

Cao Thị Tỷ

61.NNA-4

Xin học bổng

Giảm học phí: Là sv giỏi (cận nghèo)

Gia đình khó khăn
5

Huỳnh Ngọc Đức

60.DDT-1

Bố mất. Mẹ (Công việc không ổn
định) hiện nay đang ốm

V. DANH SÁCH SV ĐỀ NGHỊ BIỂU DƯƠNG, PHÊ BÌNH
7

TT
1

Họ và tên

Lê Thị Kim Khánh
2

Nguyễn Thị Hồng
Ngọc

Lớp

Hình thức, lý do

60.NNA-7

Biểu dương: Hoàn thành tốt vai trò
ban cán sự lớp. Phổ biến kịp thời
công việc được giao

60.NNA-7

Biểu dương: Hoàn thành tốt vai trò
ban cán sự lớp. Phổ biến kịp thời
công việc được giao

3

Nguyễn Ngọc Hải

58.DDT-2

Phê bình: Thường xuyên bỏ giờ

4

Huỳnh Xuân Dương

61.DDT-1

Phê bình: Thường xuyên vắng học

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
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