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Hôm nay, ngày 27/12/2012, tại nhà Truyền thống của Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ
Khoa Nuôi trồng Thủy sản Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015.
- Toàn thể đảng viên khoa NTTS có tổng số là 27 đ/c (21 đảng viên chính thức, 6 đảng viên
dự bị), trong đó có mặt là 25 đ/c, vắng mặt 3 đ/c có lý do.
- Đại biểu: đại diện Đảng ủy trường Đại học Nha Trang có đ/c Phan Thanh Liêm - Phó Bí
thư Đảng ủy trường Đại học Nha Trang.
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng
hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 do đ/c Ngô Anh Tuấn Bí thư chi bộ trình bày. Sau thời
gian thảo luận Đại hội nhất trí quyết nghị:
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng:
- Làm tốt công tác tư tưởng ổn định tổ chức sát nhập Khoa và Viện NCNTTS thành Viện,
từng bước củng cố xây dựng, phát triển Viện.
- Tập trung chỉ đạo và thực hiện: Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo? Nâng cao
chất lượng đào tạo là lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi đảng viên và cán bộ
viên chức.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
2.1. Công tác Đào tạo:
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Hội đồng đào tạo, khoa học của khoa nhằm định
hướng tốt cho công tác đào tạo, NCKH, xây dựng đề án thành lập Viện (Đội ngũ cán bộ, tổ chức
quản lý, cơ chế hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất, Định hướng triển khai nghiên cứu thực
nghiệm, theo theo lộ trình ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo lợi ích chung của Trường và lợi
ích của mọi thành viên trong Viện)
- Tăng cường công tác quảng bá các hoạt động NCKH và Đào tạo của Khoa (Tăng cường
các thông tin trên trang Web của khoa và bộ môn) để thu hút sinh viên vào học.
- Tăng cường Tổ chức các hội thảo, sinh hoạt học thuật trong NCKH, giảng dạy, đổi mới
phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.
- Chuẩn bị nhân lực và mọi điều kiện để mở mã ngành học mới: Sinh học sinh thái biển.
- Đẩy mạnh công tác viết giáo trình (5 giáo trình: Cơ sở sinh học nghề cá. Kỹ thuật nuôi
thức ăn sống. Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thủy sản. Công trình và thiết
bị NTTS, kỹ thuật nuôi cá biển)
2.2. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
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- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra sản phẩm KHCN có thương hiệu (sản xuất
giống, nuôi thương phẩm cá chim vây vàng; thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm).
- Chỉ đạo tốt việc tiếp tục triển khai dự án ACIAR, dự án NORHEAD và các dự án, đề tài
khác theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác chuyển giao KHCN, các dịch vụ NCKH: con giống, thức ăn, các khảo
nghiệm kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, mở các lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn.
- Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản nước
ngọt có giá trị kinh tế, chú trọng địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
- Tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị truyền thống và các đơn vị
mới, các Công ty trong và ngoài nước nhằm tăng cường việc tìm kiếm dự án, đề tài NCKH, ưu tiên
cho đội ngũ giáo viên trẻ tham gia nhằm tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho cán bộ giáo viên.
2.3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
Chỉ đạo tốt xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH.
- Từng bước tu sửa, xây dựng trại Cam Ranh phục vụ tốt cho công tác đào tạo, triển khai
thực nghiệm.
- Cơ sở nuôi biển Vũng Ngán.
- Trại Ninh Phụng.
- Phòng bảo tàng thủy sinh vật.
3. Lãnh đạo công tác cán bộ:
- Trú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ về chuyên môn và ngoại ngữ theo hướng học
tập trung: 9 NCS (ngoài nước: 5, trong nước: 4); cao học: 7 theo đúng tiến độ, đạt kết quả tốt.
- Chỉ đạo chính quyền cân đối nhân lực, sắp xếp và phân công việc cho từng thành viên trong
các Bộ môn phù hợp với chuyên môn, chức năng nhiệm vụ.
4. Công tác sinh viên
- Đẩy mạnh các phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
- Đẩy mạnh các hoạt động của câu lạc bộ chuyên ngành.
- Xây dựng Đoàn khoa, Liên chi hội khoa vững mạnh. Chỉ đạo tốt đại hội Đoàn khoa,
Liên chi hội khoa.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên cố vấn phục vụ tốt cho công tác đào tạo tín chỉ.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
- Tạo điều kiện cho Công đoàn, chi đoàn giáo viên, Đoàn thanh niên và Liên Chi hội SV
phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động nhằm hỗ trợ Ban lãnh đạo Viện hoàn
thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
- Định kỳ lấy ý kiến quần chúng đóng góp cho chi bộ và đảng viên.
6. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:
- Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh với kết quả:
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100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
15-20% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết nạp: ít nhất từ 8-10 đảng viên mới.
- Duy trì sinh hoạt Chi bộ mỗi tháng một lần với nội dung sinh hoạt phong phú và thích
hợp theo từng chủ đề.
- Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới và đảng viên tham
gia công tác quản lý.
Đại hội giao nhiệm vụ cho chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 lãnh đạo triển khai Nghị quyết đại hội.

TM chủ tịch đoàn

Ngô Anh Tuấn

Nha Trang, ngày 27 tháng 12 năm 2012
Thư ký

Lê Minh Hoàng
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