KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN
Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên và đáp ứng nhu cầu xã hội sử
dụng nguồn lao động từ Trường Đại học Nha Trang và Viện Nuôi trồng Thủy sản đào
tạo, đoàn cán bộ của Viện Nuôi trồng Thủy sản đã đến các công ty/doanh nghiệp, tập
đoàn và cơ quan tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM (từ ngày 15 –
22/6/2018) để thiết lập mối quan hệ hợp tác phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ, nguồn học bổng và việc làm đối với sinh viên cho Nhà
trường và đơn vị, kết quả kết nối rất khả thi như sau:
I. Danh sách các công ty, tập đoàn và cơ quan đã làm việc với đoàn công tác
1. Công ty LDHH Thức ăn thủy sản Việt Hoa.
2. Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam.
3. Công ty Thuốc Thú Y – Thủy sản SAGOPHAR.
4. Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long.
5. Công ty TNHH Tongwei Việt Nam.
6. Tập đoàn Việt Úc.
7. Công ty TNHH Minh Trang.
8. Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
9. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang.
10. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 (tại tỉnh Kiên Giang).
II. Một số kết quả chính kết nối với các đối tác
1. Hỗ trợ của đối tác đối với Viện Nuôi trồng Thủy sản và Trường Đại học Nha Trang

- Các công ty tạo điều kiện cho SV đến thực tập, thực tế trong dịp hè và thực tập tốt nghiệp.
- Các công ty cần tuyển dụng vào tháng 7/2018: > 150 kỹ sư.
- Các công ty góp ý chương trình đào tạo các ngành do đơn vị quản lý.
- Các công ty tham gia chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn hướng nghiệp cho SV vào năm học mới.
- Nhiều công ty sẽ trao học bổng cho SV vào đầu năm học mới. Cụ thể trong đợt kết nối
này đã được các công ty sẽ trao học bổng trên 160 triệu đồng cho SV của đơn vị.
- Có 1 công ty hỗ trợ định kỳ 60 triệu đồng/năm x 5 năm (40 triệu học bổng cho SV và
20 triệu cho quỹ khuyến học của đơn vị).
- Có 1 công ty định kỳ trao học bổng cho SV 30 triệu đồng/năm và trao 5 suất khen
thưởng (10 triệu/suất)/năm cho CBVC xuất sắc của đơn vị vào dịp tổng kết cuối năm.

- Có 1 công ty hỗ trợ 50 triệu đồng cho đơn vị tổ chức ngày tết nhà giáo 20/11/2018 và
còn 1 công tác khác sẽ cùng hỗ trợ.
- Có 1 công ty hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để tổ chức Hội thảo Việt – Đài (12/2018) do
đơn vị chủ trì tại Trường Đại học Nha Trang và còn 2 – 3 công ty khác sẽ cùng hỗ trợ.
- Công ty hỗ trợ đội ngũ cán bộ của đơn vị vào công ty thực tế, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
2. Trách nhiệm của đơn vị và Nhà trường đối với các đối tác
- Tập huấn, đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao kỹ thuật NTTS theo đặt hàng.
- Triển khai các mô hình và khảo nghiệm một số sản phẩm của công ty theo đặt hàng.
- Đơn vị hỗ trợ khảo sát nghề nuôi cá biển ven biển Việt Nam.
- Đơn vị và Nhà trường hỗ trợ đào tạo Sau Đại học nguồn nhân lực cho các công ty.
- Đơn vị và Nhà trường sẽ hợp tác với các công ty trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
- Đơn vị và các công ty sẽ định kỳ (hoặc khi cần thiết) trao đổi, chia sẻ những nội dung
liên quan đến chuyên môn của đơn vị và công ty.
- Đơn vị hỗ trợ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 xây dựng mô hình nuôi lồng cá bớp trên biển.
- Hỗ trợ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang: (i) Xây dựng Dự án Nông thôn miền núi năm
2019 (về sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng); (ii) Đề xuất danh mục
3 đề tài thực hiện năm 2019 (dạng đặt hàng): (1) Nghiên cứu sản xuất giống cá mú tại
Kiên Giang; (2) Định danh, phân loại, đặc điểm sinh học và giải pháp giảm thiểu tác
động của sinh vật lạ đối với nuôi cá lồng trên biển tỉnh Kiên Giang và (3) Ứng dụng
chuyển giao công nghệ sản xuất giống ốc nhảy tại Kiên Giang; (iii) Hỗ trợ tỉnh Kiên
Giang tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè.
III. Hình ảnh minh họa của đoàn công tác làm việc với các đối tác

Công ty LDHH Thức ăn thủy sản Việt Hoa

Công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam

Công ty Thuốc Thú Y – Thủy sản SAGOPHAR

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long

Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Tập đoàn Việt Úc

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang

Tham quan cơ sở sản xuất của Tập đoàn Việt Úc

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 (tại tỉnh Kiên Giang)

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

