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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: 50/BC-ĐHNT-CTCTSV 

 

Khánh Hoà, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

TỔNG HỢP BÁO CÁO CTSV THÁNG 3+4+5+6/2020 

I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 3+4+5+6/2020 

1. Tình hình sinh viên 

- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

Sinh viên tiếp tục nghỉ học theo kế hoạch đào tạo đã được điều chỉnh vì dịch bệnh 

Covid - 19, thông tin sớm đến với sinh viên nên các em chủ động kế hoạch của bản 

thân. 

- Nhà trường triển khai đào tạo dưới hình thức E-learning thời gian đầu một số 

sinh viên cũng tâm tư, băn khoăn lo lắng về cách học và đầu tư thiết bị học;  Nhà 

trường đã làm công tác tư tưởng (thư ngỏ của Hiệu trưởng), có chính sách hỗ trợ và 

hướng dẫn sinh viên tiếp cận việc học E-learning bước đầu đã nhận được sự hưởng 

ứng tích cực của sinh viên. 

- Sau khi Nhà trường thông báo cho sinh viên trở lại Trường học tập trung 

09/5/2020), sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng quy định, tỉ lệ sinh viên đi học ở mức cao 

chiếm trên 95% (đã loại trừ những sinh viên đã nghỉ học không lí do trong học kỳ 1), ý thức 

phòng tránh dịch bệnh trong học tập và sinh hoạt của sinh viên tốt. 

Những sinh viên trong quá trình học tập trực tuyến không theo kịp do những nguyên 

nhân khách quan đã được Phòng CTCTSV và Phòng Đào tạo Đại học phối hợp giải quyết 

theo nguyện vọng của sinh viên. 

Hạn chế: Một số thư điện tử gửi cho các đơn vị chức năng đề nghị miễn giảm học phí 

cho sinh viên ở những đối tượng không thuộc diện được Nhà trường hỗ trợ, không xuất phát 

từ hoàn cảnh thực tế của gia đình sinh viên mà sao chép cùng một nội dung thư lập thành 

nhiều địa chỉ email để gửi. 

2. Các khoa/viện đã triển khai các hoạt động: Đánh giá điểm rèn luyện, CVHT 

gặp gỡ sinh viên dự kiến thuộc diện buộc thôi học, cảnh báo, tạm dừng học, phân loại 

và tính phụ cấp cho BCS lớp học kỳ I/2019-2020. 

3. Nhà trường đã: Chi phụ cấp Ban cán sự lớp học kỳ I/2019 - 2020; Quyết định 

buộc thôi học với 63 SV vì không đủ điều kiện đào tạo, tạm dừng học với 475 SV vì 

bỏ học dài ngày không lý do;  

4. Phòng CTCTSV đã lập danh sách sinh viên dự kiến Học bổng khuyến khích 

học tập HKI/2019 - 2020 và chế độ chính sách (miễn giảm học phí; hỗ trợ chi phí học 

tập; trợ cấp xã hội) HKII/2019 - 2020. 

5. Triển khai tới sinh viên nộp hồ sơ đề nghị Nhà trường hỗ trợ kinh phí đối với 

sinh viên có gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19. 

 6. Hoạt động của các khoa/viện 

 6.1. Khoa Cơ khí: 

- Tư vấn cho sinh viên cách giảm thiểu lỗi soạn thảo khi làm chuyên đề/đề tài 

tốt nghiệp. 

- Phổ biến cho sinh viên các hoạt động cần thiết trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19 

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài.  

- Trao đổi phương pháp học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đặc 

biệt là chuẩn bị cho đợt thực tập chuyên ngành ngoài doanh nghiệp sắp tới 
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- Triển khai một số nội dung của cuộc thi “Robot leo dây” để tham gia Tuần 

khoa học công nghệ sinh viên Khoa Cơ khí. 

 - Thông báo Thông báo về việc đăng kí kỳ thi Olympic Tin học ĐHNT 2020. 

6.2. Khoa Công nghệ Thông tin: 

 - Tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới cấp trường (17/05/2020) 

 - Thành lập đội tuyển, bồi dưỡng để tham gia cuộc thi Vô địch Tin học văn 

phòng thế giới vòng loại Quốc gia tại Đà Nẵng (07/06/2020). Kết quả: 11/13 sinh viên 

nhận chứng chỉ quốc tế MOS, trong đó sinh viên Lê Ngọc Như Ý đạt điểm tuyệt đối 

(1.000/1.000) tiếp tục vào vòng chung kết quốc gia (Thầy Đoàn Vũ Thịnh đưa SV đi 

thi ngày 21/6/2020 tại Đà Nẵng). 

 - Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học sinh viên cấp trường (28/06/2020). 

 - Triển khai thông báo thông tin thực tập doanh nghiệp cho sinh viên tại Công 

ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, IVS, …  

 - Tổ chức gặp gỡ sinh viên lớp chất lượng cao giải đáp những thắc mắc sinh 

viên với Ban chủ nhiệm chương trình, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng đơn vị chức 

năng. 

 - Triển khai một số công việc khác theo yêu cầu của Khoa và thực hiện theo kế 

hoạch của Nhà trường, Phòng CTSV: Thông tin tuyển sinh du học tại Nga, thông đăng 

ký nộp hồ sơ chính sách xã hội, … 
 

6.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm:  
- Triển khai & thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện 

thận lợi để SV K58 đại học thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp sau khi tạm dừng 

do thực hiện giãn cách xã hội. 

- Bầu ban cán sự lớp mới 59.ATTP, 60.ATTP do tách lớp chuyên ngành ATTP 

từ ngành CNTP. 

- Thông báo “Chương trình hợp tác với Mobifone”. 

- Tư vấn sinh viên (đặc biệt là sinh viên Khóa 61) những vấn đề liên quan đến 

phương pháp học tập chuyên môn, tham gia học tiếng Anh miễn phí tại trường, tham 

gia các hoạt động phong trào đoàn thể, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt nơi cư trú.  

- Giới thiệu các hướng nghiên cứu thuộc các chuyên ngành của Khoa CNTP và 

chuyên môn sâu của các thầy cô trong Khoa để SV tiếp cận sớm các định hướng 

nghiên cứu thúc đẩy hoạt động NCKH và đăng ký đề tài NCKH sinh viên. Khoa đã tổ 

chức xét duyệt 2 thuyết minh đề tài NCKH sinh viên năm 2020 và tổ chức nghiệm thu 

1 đề tài NCKH sinh viên năm 2019.  

- Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật và sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ 

chuyên ngành của Khoa, sinh hoạt CLB Tiếng Anh Khoa CNTP, tham gia các buổi hội 

thảo chuyên ngành tại Trường. 

- Một số lớp tổ chức các nhóm học tập nhỏ tập trung để tăng hiệu quả học tập 

cũng như tăng cường tính đoàn kết tập thể. 

- Tư vấn và giới thiệu kế hoạch thực tập sản xuất cho sinh viên để chuẩn bị tổ 

chức cho SV Khóa 59 đi thực tập chuyên ngành. 

- Ngày 24–26/6/2020 lớp 61.CNTP-1 cùng CVHT đi kiến tập và tham quan trải 

nghiệm nghề nghiệp tại nhà máy ở Đà Lạt.  

- Tổ chức tập huấn về “Trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp Thủy sản” 

cho toàn thể SV năm 3 ngành Công nghệ chế biến thủy sản và Quản lý thủy sản dưới 

sự tài trợ của Đại diện Tổ chức lao động Quốc tế tại Việt Nam vào ngày 27/6/2020. 
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- Thành lập đội tuyển và bồi dưỡng cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật 

hóa học chuẩn bị dự thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 19 tổ chức tại 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9 năm 2020. 
 
6.4. Khoa Du lịch: 

- Nhắc nhở các chi đoàn vệ sinh phòng học cuối ngày. 

- Đồng hành cùng Đoàn Trường tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”. 

- Rà soát việc làm lại sổ Đoàn, thẻ Đoàn và lập danh sách học cảm tình Đoàn. 

 - Lên kế hoạch các hoạt động chuẩn bị cho Ecoweek - tổ chức từ 2-6/7/2020; 

Các hoạt động chuẩn bị cho Cuộc thi Hành trình Du lịch - tổ chức ngày 12/7/2020; 

Các hoạt động chuẩn bị cho Hội thao Khoa - tổ chức ngày 28/6/2020; Nộp hồ sơ bình 

chọn 10 gương mặt sinh viên NTU tiêu biểu. 
 
6.5. Khoa Điện Điện tử: 

- Động viên sinh viên tham gia câu lạc bộ điện, điện tử. 

- Sinh viên tích cực lắng nghe và phát biểu trong các tiết học trên lớp. 

- Nhắc nhở sinh viên thực hiện Quy định văn hóa học đường. 

- Động viên sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện. 

- Tổ chức các nhóm học tập hỗ trợ các sinh viên yếu kém. 

- Hỗ trợ Sinh viên Lào học online. 

- Giới thiệu sinh viên tham gia phỏng vấn với Nhà máy Thủy điện Đa Dâng tỉnh 

Lâm Đồng.  

- Thông báo cho sinh viên tham dự hội thảo về việc làm kỹ sư ở Nhật (cho SV 

năm 3, 4). 
  
 6.6. Khoa Kỹ thuật Giao thông: 

- Triển khai các công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch nCovid-19 do Nhà 

trường, Đoàn trường và Viện phát động. 

- Thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện Văn hóa học đường 

- SV Nguyễn Trí Nhân (59131675, lớp 59.CNOT-1) bị tai nạn giao thông, đang 

điều trị tại Tp.HCM, PCTCTSV đã trình BGH giải quyết cho sv nghỉ học tạm thời (qđ 

số 445 ngày 12/5/2020) 

- Chuẩn bị hoàn thành báo cáo 1 đề tài NCKH sinh viên (dự kiến nghiệm thu 

trong tháng 6) 

 - Cuộc thi chuyên môn trong sinh viên thuộc 3 ngành (Ô tô, Tàu thủy, Hàng 

hải) đang được các đội chuẩn bị tích cực. 

 - Giao đề tài, chuyên đề TN sinh viên hệ ĐH và CĐ ngay sau thời gian không 

học tập trung tại trường - giãn cách xã hội. 

 - Nghiệm thu 4 đề tài NCKH sinh viên (ngành KTOT) 

 - Đoàn Khoa triển khai các công tác do Đoàn Trường phát động. 
 

   6.7. Khoa Kinh tế  

 - Tổ chức gặp mặt lớp 61.QTKD-CLC. 
 

 6.8. Khoa Kế toán Tài chính 

- Nhắc nhở sinh viên đi học đầy đủ, thực hiện tốt nội quy văn hóa học đường và 

các qui định của Nhà trường trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện, đặc biệt nghiêm túc 

thực hiện thông báo về phòng chống dịch Covid - 19. 

- Thông báo vận động sinh viên tham gia viết bài cho chuyên mục Trường tôi 

theo các chủ đề gợi ý của Ban tổ chức. 
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6.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: 

- Tổ chức cộc thi trực tuyến tiếng Anh pháp lý cho sinh viên ngành Luật. 

- Triển khai cho sinh viên mặc đồng phục của khoa vào thứ 3 hàng tuần. 

- 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. 

 - Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; cuộc thi tìm hiểu kiến 

thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 
6.10. Khoa Ngoại ngữ: 

- Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng bộ trường ĐH Nha Trang” do Đoàn trường phát động. 

- Triển khai khảo sát nhu cầu học và nhu yếu phẩm do Đoàn trường tổ chức. 

  - Triển khai đợt dọn vệ sinh lớp học theo phân công của ĐTN-HSV Trường. 

 - Triển khai lấy ý kiến “Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa khóa XVII trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

 - Triển khai đăng ký tham gia học lớp Cảm tình Đoàn và cấp lại thẻ/sổ Đoàn viên. 

 - Tiếp tục tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch 

COVD-19. 

 - Thông tin đầy đủ và chính xác cho sinh viên về các chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước và Nhà trường đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em yên 

tâm học tập. 

  - Tìm hiểu về tình hình học online, e-learning cũng như học tập trung của các 

chi hội để nắm được thông tin của các chi hội và động viên các em chủ động trong 

việc học. 

  - Sinh hoạt lớp, gặp gỡ những sinh viên thuộc diện bị cảnh báo về kết quả học 

tập, dự kiến buộc thôi học để tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư và nguyện vọng của các em. 

  - Thông báo vận động sinh viên viết bài cho chuyên mục Trường tôi trên web Trường 

  - Hỗ trợ và thông báo sinh viên tham dự “Phiên chợ 0 đồng” 

- Tổ chức Hội diễn Văn nghệ khoa Ngoại ngữ (18/05-28/06/2020). 

- Giao lưu với Tiểu đoàn 4 (tiểu đoàn phi công) thuộc trường Sĩ quan Không 

quân (30/05/2020). 

- Tổ chức giao lưu bóng đá nữ với đội tuyển trường THPT Nguyễn Chí Thanh 

(Ninh Hòa (14/06/2020). 

- Triển khai: Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn cho các thanh niên đã hoàn thành lớp bồi 

dưỡng Cảm tình Đoàn (17/06/2020); Đăng ký tham gia Chiến dịch “Tuần lễ sinh thái 

ECOWEEK 2020”. Thông tin Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an 

Nhân dân Việt Nam”; Thông tin “Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, và cuộc thi 

sáng tác chuyện truyền thanh bình đẳng”. 
 
6.11. Khoa Xây dựng: 

 - Khoa Xây dựng tổ chức cuộc thi làm clip về Khoa xây dựng phục vụ giới 

thiệu và quảng bá. 

 - Phát động cuộc thi thiết kế mô hình kết cấu, kiến trúc cho sinh viên XDCTGT. 

 - Sinh viên tham gia 2 cuộc thi “Sáng tác video báo công dâng Bác” và “Tìm 

hiểu cuộc đời,  sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh” do Đoàn Trường 

phát động. 

 - Hỗ trợ SV đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp trường. 

 - Tổ chức buổi nói chuyện giữa chuyên gia về Xây dựng với sinh viên. 
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 - Triển khai quy định mặc áo đồng phục cho sinh viên Khoa Xây dựng. 

 - Thầy Phó Khoa tiến hành 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. 
 

 6.12. Viện CNSHMT:  
- Chỉ đạo CVHT báo cáo định kỳ hang tuần trong thời gian tổ chức học online 

về tình hình học tập của các em: nắm bắt những khó khăn, hạn chế để giúp đỡ các em 

trong học tập. 

- Tổ chức Vòng bán kết cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa năm 2020 cho 

học sinh THPT với sự tham gia tích cực của sinh viên trong Viện. 

- Công ty Yakul Việt Nam tài trợ 03 xuất học bổng cho sinh viên ngành CNSH 

của Viện. 
 

 6.13. Viện KHCN&KTTS: 

- Triển khai các công tác hỗ trợ sinh viên khó khăn do dịch nCovid-19 do Nhà 

trường, Đoàn trường và Viện phát động. 

- Câu lạc bộ tiếng Anh của Viện đã khởi động lại và sinh hoạt bình thường (2 

buổi/tuần). 

 - Khởi động và đi vào hoạt động nhóm làm mô hình tàu cá Viện Khai thác. 

6.14. Viện NTTS: 

 - Phối hợp với P. CTSV thông báo của Trường v/v tổ chức đào tạo tập trung 

học hỳ II/2019-2020 bắt đầu từ ngày 11/05/2020. 

- Phối hợp với P. CTSV thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2020. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường và Phòng CTCTSV 

thông tin hỗ trợ: “Phiên chợ  0 đồng” đến toàn thể CBGV và sv. 

- Triển khai xong việc đánh giá rèn luyện và BCS lớp HKI/2019-2020 

- Triển khai gặp gỡ sinh viên thuộc diện cảnh báo, buộc thôi học và tạm dừng 

học, tư vấn động viên, tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư của các sv thuộc diện trên 

- Phối hợp với P. CTSV thông báo nộp hồ sơ chính sách HKII 2019-2020 

- CVHT tư vấn về phương pháp học tập, chia nhóm học tập tốt để giúp đỡ các 

sv có kết quả học tập yếu kém tại HK 1 năm học 2018-2019. 

  - Ngày 15/6/2020 tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Viện thành công  

     - Có 3 đề tài NCKH sv trong đợt 1/2020 đã hoàn thành xét duyệt cấp trường. 
 

7. Phòng Khoa học Công nghệ 

- Hoàn chỉnh các thủ tục ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH sinh viên đợt 

1/2020: 14 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, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. 
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 - Tổ chức lễ trao chứng chỉ và tặng học bổng lớp học ERP/SAP do Công ty cổ 

phần phát triển công nghệ Vintech tài trợ (sáng 19/6/2020). 5 sinh viên đạt điểm trung 

bình cao nhất của lớp học nhận được học bổng trị giá 2.000.000 đồng/SV từ nguồn tài 

trợ này. 

 - Làm việc với VTV - Quay không gian xanh của Trường ĐH Nha Trang, 

phỏng vấn PGS.TS Trang Sĩ Trung-Hiệu trưởng và 2 sinh viên đang học tại giảng 

đường G2 (Nguyễn Ngọc Tú, Văn Thị Anh Thư), phát sóng trên chương trình thời sự 

VTV9 ngày 9/6/2020. 

 - Làm việc với VTV - và cựu sinh viên của Trường (Nguyễn Minh Nhựt, 

Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Văn Dũng) và thành viên Cleanup world tại Ninh Hoà quay 

chương trình Tôi yêu biển - Để biển không là túi rác, phát sóng trên VTV9 ngày 

14/6/2020. 

 - Cùng với các đơn vị trong Trường chuẩn bị “Tuần lễ sinh thái 2020” do Trung 

tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp với trường  Đại 

học Khoa học, ĐH Nha Trang  tổ chức với sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg 

Stiftung khu vực Đông Nam Á (RLS). Kêu gọi các đơn vị trong và ngoài trường tham 

gia gian hàng sinh thái, kết nối với các bạn trẻ khởi nghiệp tại The Moshav Farm, ở 

Ninh Hoà để tổ chức hoạt động ngoại khoá trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ sinh 

thái 2020. 

 - CLB hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và du học: Tổng kết 

và phát chứng nhận hoàn thành khoá học tiếng Anh (IELTS, Speaking and writing) 

học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên do 5 sinh viên quốc tế đang theo học 

chương trình Cao học do VLIR tài trợ (7/6/2020); Kết nối cựu sinh viên (CSV) 

Nguyễn Trương Quang Tùng (CSV K54), Nguyễn Đặng Tuyết Ngân (CSV K56) 

giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên vào lúc 8 – 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần 

tại G3.204 (Chương trình CSV đồng hành cùng SV NTU học tiếng Anh), bắt đầu 

từ 6/2020. 
 
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.  

- Thông báo kế hoạch học tập đến SV trong thời gian phòng chống dịch bệnh. 

- Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường, giảng đường, thực hiện 

triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Corona-2019. 

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

- Hoàn thành việc đưa tài liệu lên Website và công tác đối sánh sinh viên sau tốt nghiệp. 

- Chủ động liên hệ và nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của các em SV trong mùa 

dịch, đặc biệt việc học tập online, E-learning và khi trở lại giảng đường học tập. Phần 

lớn các em SV chủ động tìm hiểu, sẵn sàng học tập với phương pháp mới. Khi được trở 

lại trường học tập các em rất phấn khởi và sẵn sàng cho kế hoạch học tập của bản thân.   

- Tham gia xây dựng đề án hợp tác với công ty FABBI để đào tạo nguồn nhân 

lực CNTT theo tiêu chuẩn Nhật Bản. 

- Giới thiệu 8 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đến làm việc tại Nhà máy Thủy điện 

Đa Dâng tỉnh Lâm Đồng. Kết nối với lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Đa Dâng tỉnh Lâm 
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Đồng đến Trường chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng thực tế cần có của một kỹ sư 

ngành điện. Buổi giao lưu, chia sẻ ngắn nhưng đã thu hút được hơn 30 SV tham dự. 

- Đón tiếp cựu SV lớp NTTS K15 về tham quan Trường. 

- Ngày 13/5/2020, tổng kết chương trình THE NEXT BANKER 2020 của Ngân 

hàng TMCP Á Châu - ACB chi nhánh Khánh Hòa, chương trình vinh danh trao 

thưởng một số SV xuất sắc như: Lê Tấn Khôi với giá trị giải thưởng 3 triệu đồng và 

gần 30 triệu tiền hoa hồng, cùng 6 SV khác được nhận và phân bổ làm việc tại các chi 

nhánh, phòng giao dịch ACB. 

- Triển khai: Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh, công tác hướng nghiệp tại các 

trường THPT với 3 đoàn công tác đến các tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, 

Bình Định, Quảng Ngãi, Đăk Lak, Gia Lai, Kon Tum. Với 3 đoàn công tác đã đi đến 

121 trường THPT các tỉnh trên, các đoàn đã trao tặng 9 máy rửa tay sát khuẩn cho 6 

trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên và 25 suất học bổng cho các trường THPT cho 

các tỉnh mà đoàn đến công tác; Chương trình Học bổng toàn phần cho SV của Công ty 

CP Việt Nam. 

- Ngày 23/5/2020 Trung tâm cùng với Viện CNSH&MT phối hợp với Sở GD&ĐT 

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Môi trường xanh cho học sinh phổ thông trên toàn Tỉnh. 

- Tổ chức khóa tập huấn TOT 12 tại Trường về chương trình Công dân tích cực 

Doanh nghiệp xã hội, cho các thầy cô ở 03 trường Đại học: Đại học Đà Nẵng, Trường 

Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Nha Trang. 

- Ban hành kế hoạch và thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiêp NTU năm 2020. 
 
9. Công tác Đoàn, Hội: 

- Thực hiện tuyên truyền trên fanpage về Kỷ niệm ngày Giải phòng miền Nam 

thống nhất đăt nước  30/4/1975-30/4/2020. 

- Thông báo tham gia Giải chạy online “CHẠY ngay đi, đánh tan SARS - 

COV” đây là sự kiện thể thao dành cho học sinh, sinh viên do Trung ương Hội Sinh 

viên Việt Nam tổ chức. Giải chạy nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, 

sinh viên; thúc đẩy tinh thần tự giác, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể 

thao, nâng cao sức khỏe thể chất cho học sinh, sinh viên; tăng cường sức đề kháng của 

mỗi cá nhân và cả cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời tạo môi trường 

cho học sinh, sinh viên rèn luyện hoàn thiện tiêu chí “thể lực tốt”, đạt các danh hiệu 

“Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Nha Trang tổ chức khảo sát 

ý kiến của các bạn SV về hình thức học online trong giai đoạn dịch Covid, đồng thời 

báo cáo với Ban lãnh đạo để có cơ sở điều chỉnh hình thức học phù hợp. 

Ngoài ra, thời gian tới, ĐTN-HSV làm "Cầu nối" giữa các quý nhà hảo tâm, quý mạnh 

thường quân tới các bạn sinh viên trong toàn trường thông qua chương trình "PHIÊN 

CHỢ 0 ĐỒNG" nhằm hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn khó khăn từ ngày 25-31/5.  

- Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Sau khi sinh viên trở lại học tập ĐTN- HSV 

tiếp tục phối hợp với TT.PVTH để làm vệ sinh hàng ngày tại các giảng đường, trong 

các lớp học đối với các lớp học offline tại Trường. 

- Nhằm hướng tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nha Trang và Đảng hội 

Đảng các cấp, Đoàn TN và Hội SV trường ĐHNT tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm 

hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ trường ĐH Nha 

Trang" qua hệ thống E-learning. Kết quả có 1 giải nhất thuộc về Trần Thanh Nam 

K59, 2 giải Nhì, 03 giải 3, và 04 giải Khuyến khích. 
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- Ngày 31/5/2020, Đoàn trường tổ chức mở lớp Cảm tình đoàn và cấp lại sổ 

Đoàn, thẻ Đoàn cho các sinh viên chưa có sổ, thẻ đoàn hoặc bị mất sổ, thẻ đoàn...; Ra 

quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”. 

- Nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn trường 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh 

qua hệ thống E-learning và cuộc thi sang tác video Báo công dâng Bác do Tỉnh đoàn 

Khánh Hòa tổ chức. 

- Tổ chức phiên chợ không đồng_đồng hành cùng sinh viên. 

- Ngày 9/6/2020, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp Đoàn Trường 

khảo sát đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XI (2017 - 2022). 50 ĐVTN tham dự buổi điều tra xã hội học bằng phiếu trưng cầu ý 

kiến của Viện Nghiên cứu Thanh niên tại Trường Đại học Nha Trang. 

- Lựa chọn và trao thưởng 10 gương mặt sinh viên tiêu biểu năm 2019 - 2020 

trong các lĩnh vực như học tập, cán bộ Đoàn Hội, hoạt động tình nguyện, hoạt động. 

- Tuyên truyền phổ biến ĐVTN tham gia Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo 

thanh niên nông thôn” năm 2020 do TW Đoàn phát động. 
 
10. Công tác Nội trú: 

 - Sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán, tiếp đến nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, 

đầu tháng 5 KTX mở cửa đón tiếp SVNT, đến nay, trừ một số sinh viên thực tập xa 

trường, đa số sinh viên đã nhận phòng ở ổn định trong khu nội trú. 

*Những việc đã làm: 

- Khu nội trú đã tiến hành tổng vệ sinh, diệt khuẩn bằng clorin (y tế trường cấp 

phát) phòng ở khuôn viên KTX. 

- Khi sinh viên nhận phòng ở, tiến hành viết bản kê khai dịch tễ, nhận xà bông, 

hóa chất để khử khuẩn và rửa tay thường xuyên 

- Trong thời gian SV nghỉ, Nhà trường đã chỉnh sửa nâng cấp KTX: thay đường 

ống cấp nước K3, K4, nâng cấp bể chứa nước sinh hoạt K5, chỉnh sửa hệ thống cấp 

nước K8., vì vậy khi sv nhận phòng cơ sở vật chất khuôn viên phòng ở ktx đã được 

chỉnh trang gọn gàng sạch sẽ. 

- Tiến hành các thủ tục cần thiết (hợp đồng lao động, vận hành các thiết bị về 

điện nước) đưa K1 vào hoạt động (ngày 11/5 đã có 1 sinh viên đăng ký nhận phòng ở). 

- Ngày 21/5 (chủ nhật) Nhà trường tiến hành phun thuốc diệt muỗi phòng chống 

dịch sốt xuất huyết toàn bộ 464 phòng ở KTX, sinh viên rất tích cực hưởng ứng. 

- Trưởng nhà, nhân viên phục vụ thường xuyên có mặt tại KTX nhắc nhở đôn 

đốc SV thực hiện nội quy KTX nhất là việc vệ sinh, mở cửa phòng thông thoáng... 

phòng chống dịch Covid - 19, phòng chống cháy nổ, trộm cắp.... 

- Phối hợp với y tế kiểm tra vệ sinh định kỳ vào thứ 3 hàng tuần  

- An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, điện nước sinh hoạt được bảo đảm. 

- Lên phương án trình Hiệu trưởng về bố trí SV khóa cũ và SV khóa mới vào ở 

KTX năm học 2020-2021. 

- Cập nhật các thông tin cần thiết vào phần mềm để chuẩn bị cho đăng ký SV 

vào ở nội trú. 

- Tiến hành bàn giao K6 cho Trung Tâm GDQP&AN làm cơ sở thực hành.  
 

 II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2020 

1. PCTCTSV phối hợp với các khoa/viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tăng 

cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sinh viên thực hiện nghiêm Luật giao 
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thông, các quy đinh về an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, chống đuối nước 

theo công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. 
 
2. Các khoa/viện tiếp tục công tác tốt nghiệp đối với K58 đại học, K59 cao đẳng; 

Nhắc sinh viên nộp học phí học kỳ II/2019-2020 (thời hạn cuối: 17/7/2020 - sinh viên có 

thể đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp_Agribank và Ngân hàng Bưu điện Liên 

Việt_ LienVietPostBank. Lưu ý sinh viên không tham gia bán hàng đa cấp làm ảnh 

hưởng tới kinh tế gia đình và công việc học tập. 

 3. Khoa CNTT tổ chức giao lưu doanh nghiệp và Cuộc thi thách thức tin học, 

huy động nguồn tài trợ để hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó (05/07/2020); 

Thành lập đội tuyển và tổ chức ôn tập Olympic tin học, kỳ thi lập trình ACM quốc tế 

2020 (dự kiến tổ chức tại Đại học Cần Thơ); Phối hợp với Đoàn thanh niên hỗ trợ SV 

ôn tập thêm kiến thức các môn học: Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, Thực hành 

THCS, ...., dự kiến sẽ mở từ 02 - 03 phòng máy vào các buổi tối thứ 2 đến thứ 6 

(18h30 - 21h00) để hỗ trợ kiến thức cho các em sinh viên trong toàn Trường. 

4. Khoa Du lịch Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho 

Ecoweek (tổ chức từ 02-06/07/2020) và Cuộc thi Hành trình Du lịch - dự kiến tổ chức 

giữa tháng 7/2020; Cử 50sinh viên tham gia sự ngày chạy vì cuộc sống Xanh - Sạch - 

Đẹp do sở Du lịch tổ chức ngày 5/7/2020. 
 
5. Khoa Điện Điện tử chuẩn bị tổ chức hội nghị học tốt. 
 
6. Khoa Kỹ thuật Giao thông: Chuẩn bị 1 video giới thiệu về các CLB chuyên 

môn trong khoa; Tổ chức cuộc thi chuyên môn, các CLB chuyên ngành ô tô, tàu thủy, 

hàng hải; 4 đội ô tô sinh thái của khoa đi thi đấu tại Hà Nội. 
 
7. Khoa KHXHNV 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; Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục 

chính trị tư tưởng cho CBVC và SV trong Trường; Phối hợp Phòng Công tác Chính trị 

và Sinh viên viết bài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
8. Khoa Ngoại ngữ chuẩn bị các công tác cho Hội thi Văn nghệ (dự kiến tháng 

06/2020). 
 
9. Khoa Xây dựng hỗ trợ SV hoàn thành các thủ tục để ký hợp đồng với Nhà 

trường để triển khai các đề tài NCKH; hướng dẫn một số chuyên đề ngoại khóa cho 

sinh viên: Tự động hóa thiết kế, bóc khối lượng vật tư…; Tổ chức các cuộc thi về học 

thuật, hội thao cho sinh viên; Phát động cuộc thi “Mở cửa kiến thức lần 2”. 
 
10. Viện KHCN&KTTS duy trì hoạt động bình thường và có hiệu quả của câu 

lạc bộ tiếng Anh. 
 
11. TTQHDN&HTSV Tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở sinh viên chấp hành tốt quy 

chế các khu tự học; Nắm bắt tình hình sinh viên trong quá trình học tập online và E-

learning; Tiếp tục công tác kiểm tra vệ sinh môi trường và giảng đường; Ban hành, 

triển khai kế hoạch cuộc thi Khởi nghiệp NTU 2020 với chủ đề Phát triển bền vững; 

Tổ chức đưa tân SV K61 ngành CNTP đi kiến tập sản xuất kết hợp nội dung tham 

quan các cơ sở ngoài Trường (Lớp 61TP-1 đi tham quan Công ty Yến Sào vào đầu 

tháng 7); Triển khai kế hoạch Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU năm 2020; Tổ chức 
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hội thảo với Công ty Diên Khánh - cựu SV Thanh Lang - 33.NTTS, và trao 100 triệu 

HB cho SV; Tập huấn dự án V2work tại Đại học Đà nẵng; Tổ chức đoàn công tác kết 

nối doanh nghiệp, chú trọng DN và cựu SV hướng đến kỷ niệm 61 năm ngày truyền 

thống Nhà trường. 
                                                                                       
12. TTPVTH: Tăng cường kiểm soát mọi hoạt động trong khu nội trú, nhất là 

các biểu hiện, diễn biến có liên quan đến dịch bệnh Covid -19, thường xuyên đôn đốc 

nhắc nhở, hỗ trợ SVNT chấp hành tốt nội quy KTX, có ý thức thường trực phòng 

chống dịch bệnh; Bảo đảm cung ứng điện nước sinh hoạt, không để xẩy ra sự cố cúp 

điện thiếu nước nhất là trong mùa hè nóng nực; Tham mưu trình lãnh đạo Trường ban 

hành kế hoạch tiếp đón, bố trí sinh viên nội trú năm học 2020-2021.; Triển khai sử 

dụng miễn phí sân cỏ nhân tạo (sẽ có thông báo cụ thể).  

 III. KIẾN NGHỊ:  

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

1.  
Vệ sinh máy lọc nước ở 

giảng đường G4 
59.CNTP-1 TTPVTH: Đã xử lý 

2.  

Thay van lấy nước uống 

công cộng ở trước KTX 

K3, vì nó chảy rất chậm 

SV Khoa 

CNTP 
TTPVTH: Đã xử lý 

3.  

Tu sửa lại quạt ở thư 

viện tầng 2 vì phát ra 

tiếng ồn rất lớn. 

SV Khoa 

CNTP 
TTPVTH: Đã xử lý 

4.  

Thanh toán tiền hỗ 

trợ sinh viên trong 

thời gian học E-

learning 

59.CNTP-1 

 P.ĐTDH lập danh sách sinh 

viên học trực tuyến gửi Phòng 

KHTC để trừ vào học phí. 

5.  

Nhà trường nghiên cứu 

giải pháp khoán kinh 

phí đề tài NCKH sinh 

viên để hỗ trợ phong 

trào này 

K.KTGT 

Các đơn vị chức năng sẽ đề 

xuẩ Tổ chế độ Trường xem 

xét 

6.  

Nhà trường kiểm tra lại 

việc hỗ trợ 100.000đ cho 

SV học qua Zoom như 

thông báo trước. Khi các 

em SV lớp 59.NNA1&2 

lên đóng học phí thì chưa 

thấy giảm 100.000đ. 

K.NN 

P.ĐTDH lập danh sách sinh 

viên học trực tuyến gửi Phòng 

KHTC để trừ vào học phí. 

7.  

Nhà trường sắp lịch cho 

các lớp đông ở G7, vì G6 

và G5 sức chứa nhỏ, lại 

đang vào giữa hè nên SV đi 

học phải ngồi chật chội ảnh 

hưởng đến chất lượng học 

tập 

KTTC 

PĐTĐH: Sau dịch COVID-

19, có một số HP mới học, sĩ 

số SV đăng ký học phần có 

thay đổi khi đã có TKB 

(phòng học), những trường 

hợp cụ thể có phản ánh đều 

được Phòng ĐTĐH kiểm tra 
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và điều chỉnh phù hợp. 

8.  

Yêu cầu Nhà trường 

triển khai kế hoạch 

giảng dạy HP Giáo dục 

quốc phòng theo đúng 

kế hoạch trong chương 

trình đào tạo. Thực 

trạng hiện nay: Sinh 

viên rất khó đăng ký 

học phần này trong học 

kỳ chính, SV rất bị 

động trong đăng ký HP 

GDQP và dẫn đến ảnh 

hưởng đến kế hoạch 

học tập chung. 

SV Khoa XD 

TTGDQP: Trung tâm 

GDQP&AN đã phối hợp cùng 

phòng Đào tạo xây dựng kế 

hoạch học tập môn học Giáo 

dục QPAN học kỳ 2 năm học 

2019 -2020 ngay từ tháng 12 

năm 2019. Kế hoạch được cụ 

thể chi tiết cho sinh viên khóa 

61 (học tập trung) và sinh 

viên khóa 60 trở về trước 

(đăng ký từng đợt theo từng 

học phần).  

      Đến tháng 6/ 2020 trung 

tâm đã giảng dạy 4 đợt học 

dành cho sinh viên khóa 60 

trở trước bao gồm 2 đợt dạy 

online từ 30/ 3 đến 20/4 với 

số lượng 786 sv/ 11 lớp. Đợt 

3 gồm 8 lớp với tổng số 491 

sinh viên tham gia học tập từ 

ngày 01/6 đến 20/6, đợt 4 học 

từ ngày 22/ 6 đến 11/7 với số 

lượng sinh viên tham gia học 

tập là 326 sv/ 7 lớp. Tất cả 

những đợt học đều dạy 3 ca 

(sáng, chiều, tối) nhằm tạo sự 

linh động cho sinh viên tham 

gia đăng ký học tập, góp phần 

giảm tải việc tập trung cho 1 

buổi học quá nhiều. 

    Ngoài đảm nhận giảng dạy 

cho sinh viên các khóa từ 60 

trở về trước, trung tâm vẫn 

phải đảm bảo giảng dạy tập 

trung theo quy định cho sinh 

viên khóa 61 với 2 đợt dạy 

với từ ngày 18/5 đến 

11/7/2020 với số lượng trên 

1200 sinh viên. 

    Với khối lượng công việc 

của giảng viên trong trung 

tâm, mong chia sẻ và lưu tâm 

đến việc đăng ký môn học khi 

được thông báo. 

9.  

Các phòng học ở G5 

(G5.202), G6 (G6.103) bay 

mùi rất hôi làm ảnh hưởng 

60.KT-3 

TTPVTH: Đã xử lý. 

ĐTĐH: Đã kiểm tra lại TKB 

của lớp 60.KT-3, cụ thể như 
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đến quá trình học tập của 

toàn lớp. Đồng thời lớp 

đông nên học G6 rất chật, 

đặc biệt là mùa hè, SV lại 

học buổi chiều nên rất bất 

tiện. 

sau: 

Tiết 6,7 thứ 2, lớp học môn 

Marketing căn bản, sĩ số sinh 

viên đăng ký 76; lớp học tại 

phòng G6.302. Số chỗ ngồi 

81 

Tiết 6,7 thứ 3,  lớp học môn 

Marketing căn bản, sĩ số sinh 

viên đăng ký 76; lớp học tại 

phòng G6.102. Số chỗ ngồi 

81 

Tiết 8,9,10 thứ 3, lớp học 

môn Ngân hàng thương mại, 

sĩ số sinh viên đăng ký 74; 

lớp học tại phòng G5.202; Số 

chỗ ngồi 81.  

Như vậy các lớp học này 

được bố trí học tại G5, G6 đủ 

số lượng chỗ ngồi theo dữ 

liệu giảng đường được trung 

tâm phục vụ trường học cung 

cấp (chi tiết trong file đính 

kèm). Như vậy, các đơn vị 

kiến nghị chưa chính xác và 

trung thực. 

10.  

Nhà trường, hỗ trợ tổ chức 

các cuộc thi chuyên môn 

(theo tờ trình đính kèm). 

Các cuộc thi sẽ tổ chức tại 

sân trường, nhà mái vòm 

và nhà truyền thống ngày 

2.7.2020 (đề nghị các thầy 

cô hỗ trợ bằng cách ngày 

này không để ô tô trên sân 

trường) 

K.KTGT 

TTPVTH: ủng hộ Khoa 

KTGT, đề nghị khoa chuyển 

Tờ trình về TT 

          
IV. DANH SÁCH SV KHÓ KHĂN CẦN HỖ TRỢ 

TT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 

 

H Mê Niê 

 

60.KT-3 

Hỗ trợ về học phí/sinh hoạt phí cho 

SVngười dân tộc thiểu số có hoàn 

cảnh khó khăn. 

2 Hồ Thị Trúc Lam 

 

60.KT-3 

Hỗ trợ về học phí cho SV có hoàn 

cảnh khó khan, hộ cận nghèo, mồ 

côi 

cả cha lẫn mẹ 

3 Huỳnh Kim Dung 

 

60.KT-3 

Hỗ trợ về học phí cho SV học tốt 

có 

hoàn cảnh khó khăn,hộ cận nghèo 
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4 Trương Thị Thanh Hồng 
 

59.KT-4 

Hỗ trợ học phí cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn 

5 Phí Thị Bích Hậu 

 

61.KT-1 

Miễn giảm học phí cho sinh viên có 

bảo hiểm ý tế cận nghèo, gia đình 

khó khăn. 

6 

 

 

Nguyễn Đức Tôn. 

  

 

 
59.KTCK-2 

Xin miễn giảm học phí Hoàn cảnh 

gia đình rất khó khăn: Bố mất lúc 

em còn nhỏ, mẹ bỏ đi. Hiện nay em 

mồ côi cha mẹ và đang sống với 

Ông, Bà nội đã già yếu.  

7 Lộ Phú Trọn 
58.CNNL Dịch cúm, hạn hán kéo dài không 

trồng trọt được, đất đai bị bỏ hoang. 

8 Đinh Văn Công 

58.CNNL Dịch cúm, hạn hán, giếng nước khô 

cạn, không có nước để sinh hoạt và 

trồng trọt. 

9 Nguyễn Thị Hoàng Luyến 

58.CNNL Hạn hán, giếng nước khô cạn, 

không có nước để sinh hoạt và 

trồng trọt. 

10 Trần Minh Vũ 

58.CNNL Dịch bệnh, nhà nuôi thuỷ sản 

không có đầu ra, tiền vay không có 

vốn để trả, lãi ngày càng nhiều. 

11 Nguyễn Nhật Đạo 58.CNNL Nuôi tôm thua lỗ nặng,... 

12 

 

 

Hồ Mỹ Linh 

 

 

59.ATTP 

Hỗ trợ tiền học phí: Gia đình hiện 

gặp nhiều khó khăn. Mẹ đang điều 

trị ung thư, nhà đông anh chị em 

còn đi học. Gia đình không thuộc 

diện nghèo/cận nghèo nên không 

được trợ cấp xã hội. 

13 Hồ Phước Lâm 61.DDT-2 Bị ưng thư máu giai đoạn III 

14 

 

Nguyễn Công Thoại 

 

 59.QTKS-5 

Ba mẹ ly hôn,bản thân phải tự lo 

trang trải kinh phí học tập... 

15 
Nguyễn Xuân Hồng 61.NNA-7 SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

vì dịch COVID 

 

 

 
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 


