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TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 9/2020
I. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 9
1. Tình hình sinh viên
Trong tuần học đầu tiên của năm học, qua số liệu báo cáo của giảng viên và sinh
viên, số sinh viên các lớp đi học dao động trong khoảng 85 - 90 %. Vẫn còn tình trạng
sinh viên đi học muộn, vắng học, làm việc riêng trong giờ học.
- Tác phong của sinh viên tham gia học tập, liên hệ công việc:
Đa số sinh viên có tác phong học tập nghiêm túc, ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng.
Tuy nhiên, tình trạng sinh viên không thực hiện đúng quy định về văn hóa học đường
như: Không đeo thẻ, ăn mặc đến lớp, liên hệ công tác còn khá tùy tiện, nói tục chửi thề
vẫn diễn ra (một số sinh viên nam khóa 62 nhập học chửi thề ngay trong lúc làm thủ tục
nhập học).
- Diễn biến tư tưởng và kỷ luật phát ngôn của SV trong, ngoài lớp, sinh viên tham
gia các trang mạng xã hội: không có gì bất thường.
2. Tổ chức nhập học đợt 1, đợt 2 cho sinh viên khóa 62, số lượng sinh viên nhập
học hơn 2.800 sinh viên đã nhập học, công tác chuẩn bị và tổ chức nhập học tương đối
tốt, sinh viên nhập học thuận tiện, tuy nhiên còn một vài điểm cần lưu ý: Thông tin về thủ
tục, quy trình nhập học, các đơn vị tham gia nhập học,…cần minh bạch hơn để sinh viên
được biết.
3. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên khóa 62 và các hoạt
động khác liên quan đến sinh viên khóa 62: Đã tổ chức 4 lớp học tập trung giới thiệu về
Trường, chương trình đào tạo, chia sẻ những điều sinh viên cần lưu ý khi mới nhập
trường.
- Công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ được thực hiện chi tiết
đúng kế hoạch. Nội dung hình thức được cải tiến không tạo áp lực cho sinh viên mới
nhập trường.
- Về nội dung đưa các hoạt động giới thiệu Nhà trường và khái quát các chuyên đề
về đào tạo, công tác sinh viên với tinh thần nhẹ nhàng không nặng về tính pháp lý.
- Về hình thức: Các buổi học chuyên đề về chính trị sẽ được bố trí linh hoạt trong
học kỳ không học tập trung liên tục ngay khi nhập học để sinh viên không bị áp lực,
nhàm chán.
- Trọng tâm là triển khai các hoạt động thực tế, tư vấn, định hướng ngành nghề
trong tương lai, hoạt động ngoại khóa giáo dục ý thức cách mạng, kỹ năng mềm.
- Triển khai tới các khoa, viện tổ chức gặp gỡ sinh viên, giảng dạy học phần nhập
môn ngành.
- Tổ chức hướng dẫn sinh viên hoàn thiện dữ liệu thông tin (chụp ảnh, thông tin sinh
viên,...).
- Đoàn, Hội tổ chức các hoạt động của các câu lạc bộ mời sinh viên tham gia.
* Một số nội dung tồn tại: Chưa tổ chức giảng dạy học phần nhập môn ngành ở
một số ngành chưa đủ chỉ tiêu, chưa khám sức khỏe cho sinh viên theo quy định.
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4. Đã Thông báo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 (ngày 17/10); Lễ tốt
nghiệp cho sinh viên khóa 58 (đại học), khóa 59 (cao đẳng (từ ngày 13 đến ngày 15/10).
Các đơn vị chủ động công việc, cơ bản đã chuẩn bị xong.
5. Đã triển khai tổ chức cho sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II/20192020.
6. Triển khai tiếp nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020 - 2021, giải quyết
xác nhận giấy tờ, các quyết định thuyên chuyển cho sinh viên đầu năm học, công tác
khen thưởng.
7. Hỗ trợ Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức thành công Hội nghị Công tác chính trị
Sinh viên toàn quốc tại Trường, qua hội nghị góp phần quảng bá hình ảnh Nhà trường tới
xã hội thông qua lãnh đạo các sở ngành, các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc và
qua thông tin báo chí, truyền hình.
8. Hoạt động của các khoa/viện
8.1. Khoa Cơ khí
- Một số đoàn viên khoa Cơ khí tham gia vào các hoạt động của Đoàn trường
trong dịp nghỉ hè như mùa hè xanh.
- Phối hợp BCH Liên chi hội tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội HSV nhiệm
kỳ 2020 - 2023.
- Tổ chức cuộc họp BCH đoàn khoa để lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động
trong thời gian tới.
- Phối hợp với Đội tình nguyện Khoa lên kế hoạch tổ chức các hoạt động gây quỹ
chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện vì cộng đồng vào dịp Tết Trung Thu.
8.2. Khoa Công nghệ Thông tin
- Hoàn thành công tác khen thưởng sinh viên đã đạt giải trong các cuộc thi kiến
thức, học thuật trong năm học 2019 – 2020 như: Olympic Tin học toàn quốc (01 giải
khuyến khích), Cuộc đua số (giải nhất vòng loại khu vực miền trung), Vô địch Tin
học văn phòng Thế giới – Viettel 2020, khu vực miền Trung (01 giải nhất, 03 giải nhì,
04 giải ba, 02 giải KK).
- Xét duyệt học bổng Coca-Cola.
8.3. Khoa Công nghệ Thực phẩm
- Các CLB chuyên ngành và CLB Tiếng Anh của Khoa Công nghệ Thực phẩm đã
tập hợp SV chuẩn bị kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm học mới 2020-2021.
- Tổ chức Trung Thu cho trẻ em nghèo: “Vầng trăng yêu thương”.
- Các SV có đề tài NCKH đã được Trường phê duyệt cấp kinh phí tiếp tục triển khai.
8.4. Khoa Du lịch
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn Khoa thực hiện dự án chỉnh trang
quán café Bonjour.
- Tổ chức hoạt động dọn dẹp khuôn viên Trường - Ngày Chủ Nhật Xanh - tổ
chức ngày 27/9/2020.
- Tổ chức chương trình thiện nguyện - Trung thu cho em - tại mái ấm chùa
Thanh Sơn, Cam Lâm tổ chức ngày 27/9/2020.
8.5. Khoa Điện Điện tử
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- Tiếp tục duy trì hoạt động CLB Điện, điện tử.
- Phối hợp với P.CTCTSV quản lý lớp học Tuần giáo dục công dân - K62 và kết
hợp triển khai “Học bổng tiếp sức đến Trường 2020”.
- Triển khai “Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn NH 2020-2021”
đến sv trong Khoa.
- Tham gia tập huấn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tội
phạm trong đoàn viên thanh niên 2020.
- BCH Đoàn Khoa đã tổ chức hội nghị bầu Bí Thư, và 4 thành viên BCH mới
cho nhiệm kì 2020-2022.
- 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.
8.6. Khoa Kỹ thuật Giao thông
- Tham gia tư vấn tuyển sinh K62
- Dự kiến kế hoạch trọng tâm của CVHT trong 1 năm học.
- Xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động đoàn trong năm học 2020-2021.
- Đội tình nguyện lên kế hoạch các đợt tình nguyện trong năm.
8.7. Khoa Kinh tế
Tình hình sinh viên đến trường bình thường.
8.8. Khoa Kế toán Tài chính
Thông báo đến sinh viên nộp hồ sơ nhận học bổng do Công ty Nước giải khát
Coca - Cola tài trợ. Kết quả Khoa đã chọn được 04 sinh viên đủ tiêu chuẩn, tiêu chí của
Nhà tài trợ đưa ra.
8.9. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh trên website và các trang
mạng xã hội (facebook, Zalo).
- Triển khai cho sinh viên ngành Luật mặc đồng phục của Khoa đến trường vào
ngày thứ 3 hàng tuần.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác sinh viên của Khoa trong năm học
2020 - 2021.
- Triển khai xét, giới thiệu sinh viên nhận học bổng của công ty Coca – cola.
- Triển khai công tác biên soạn nội dung giảng dạy chính trị đầu năm 2020 -2021
cho sinh viên nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho sinh viên ngành Luật và dự trù
kinh phí cho năm học 2020 - 2021.
- Tổ chức kết nạp 2 quần chúng là sinh viên ưu tú vào Đảng.
- Tổ chức cho sinh viên ngành Luật tham gia hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu các
văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 do UBND thành phố Nha Trang tổ chức.
8.10. Khoa Ngoại ngữ
- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVD-19, đặc biệt là
cài đặt ứng dụng NCOVI và BLUEZONE.
- Tích cực bình chọn cho đội tuyển trường ĐH Nha Trang tham gia cuộc thi
SV2020 của VTV.
3

- Cử SV tham gia Hội trại Tiếng Anh toàn quốc 2020.
- Tổ chức cuộc thi thiết kế logo Khoa Ngoại ngữ (05-28/09/2020).
- Triển khai chương trình Học bổng Tiếp sức đến trường 2020 dành cho tân SV K62.
- Thường xuyên chia sẻ các bài viết trong chuyên mục “Tuổi trẻ với pháp luật” của
Tình đoàn Khánh Hòa với các Đoàn viên trong Khoa.
- Thiết kế video quảng bá Khoa Ngoại ngữ 2020.
8.11. Khoa Xây dựng
- Tham gia lớp tập huấn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống
tội phạm trong Đoàn viên, thanh niên.
- Triển khai chương trình “Trung thu cho em” năm 2020.
- Tiếp tục hỗ trợ SV đăng ký, thực hiện đề tài NCKH cấp trường.
- Triển khai cuộc thi SV làm clip giới thiệu Khoa.
8.12. Viện CNSHMT
- Xét học bổng Coca-Cola: căn cứ trên hồ sơ các lớp gửi về, BLĐ Viện duyệt 03
xuất theo chỉ tiêu (2 sinh viên lớp 59.CNSH và 1 sinh lớp 59.CNMT)
- Lên kế hoạch hoạt động cho học phần nhập môn ngành K62 trình Ban Giám hiệu
phê duyệt, các hoạt động dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 25/9/2020 đến ngày
7/10/2020 với mục tiêu: Tổ chức gặp mặt, giới thiệu ngành nghề và tập huấn các kỹ năng
sống và học tập cơ bản cho tân sinh viên K62 ngành Công nghệ sinh học và Kỹ thuật môi
trường; cụ thể:
+ Tổ chức buổi gặp mặt, trò chơi khám phá thành phố Nha Trang
+ Giới thiệu ngành nghề đào tạo của Viện
+ Thăm quan nhà máy tại KCN Suối Dầu
+ Tập huấn kỹ năng sống cho sinh viên K62
+ Thăm quan trường và phòng thí nghiệm
+ Hoạt động tập huấn ELEARNING cho sinh viên K62
+ Hoạt động tham quan thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Núi chúa, Ninh Thuận
8.13. Viện KHCN&KTTS:
- Nhắc nhở sinh viên, các bộ giảng viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện
pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu và khuyến cáo của các cơ quan chức năng (đeo
khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, hạn chế tụ tập đông người,…).
- Tham gia tư vấn tuyển sinh trong đợt đăng ký trực tiếp từ ngày 01/9 đến 10/9.
- Triển khai công tác xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng Cô
ca Cô la (kết quả không có trường hợp đủ điều kiện)
8.14. Viện NTTS:
- Ngày 19/07/2019 tổ chức Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng cho sinh viên.
Đồng thời ký kết hợp tác với các Công ty: Công ty TNHH TongWei VN, Công ty TNHH
New Hope, Công ty CP và mời các cựu sinh viên thành đạt cũng về tham dự. Tại buổi
gặp mặt, sinh viên sẽ được giao lưu, trao đổi và tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp với đại
diện các doanh nghiệp tuyển dụng, được nghe lãnh đạo các doanh nghiệp giới thiệu và
chia sẻ về thông tin, tầm nhìn cũng như nhu cầu tuyển dụng của công ty mình. Nhân dịp
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này các Công ty trao trực tiếp 25 suất học bổng cho sinh viên các khóa có tinh thần vượt
khó đạt thành tích cao trong học tập.
- Tổ chức cho sinh viên lớp 60 NTTS-1 đi tham quan thực tế tại trại Cam Ranh.
- Tập huấn cho SV năm 4 phương pháp viết báo cáo khoa học.
- Hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ SV đăng ký thực hiện đề tài SV NCKH: 03 đề tài.
- Triển khai cuộc thi thiết kế áo đồng phục Viện
9. Phòng Khoa học Công nghệ
- Hướng dẫn sinh viên là chủ nhiệm đề tài làm thủ tục mua sắm nguyên vật liệu,
hoá chất phục vụ đề tài; huớng dẫn thủ tục thanh, quyết toán đề tài: Tổng số 22 đề tài.
- Các Khoa tổ chức đánh giá nghệm thu đề tài sinh viên trong tháng
Khoa Công nghệ thực phẩm: 03 đề tài
Khoa Du lịch: 01 đề tài
Viện Nuôi trồng thuỷ sản: 02 đề tài
Khoa Điện - Điện tử: 01 đề tài
- Cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:
16 giấy chứng nhận.
- Chuẩn bị cho buổi chia sẻ hướng dẫn sinh viên viết thuyết minh đề tài NCKH dự
kiến diễn ra vào 3/10/2020.
- Thông báo xét duyệt hồ sơ tham gia cuộc thi Euréka lần thứ 22 năm 2020 đến
các sinh viên có đề tài NCKH đã nghiệm thu.
- CLB hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và du học:
+ Đề xuất Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Nha Trang tặng học bổng là khoá
học IELTS tại trung tâm cho 5 sinh viên đạt học bổng Vallet 2020.
+ Chuẩn bị sự kiện “Độc lập từ thời sinh viên đến khởi sự kinh doanh” diễn ra
ngày 27/9/2020, 2 khách mời từ doanh nghiệp.
+ Cựu SV Nguyễn Trương Quang Tùng (K54), Nguyễn Bạch Tuyết Ngân (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 Cựu SV đồng hành cùng SV NTU học tiềng Anh).
10. 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.
- Nhắc nhở sinh viên tích cực phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU năm 2020, đến
nay cuộc thi đã thu hút được 17 dự án tham dự với nhiều lĩnh vực khác nhau. BTC
cuộc Ý tưởng khởi nghiêp NTU năm 2020 đã gửi Ban giám khảo để chấm và có kết quả
vòng bán kết vào cuối tháng 9/2020. Đồng thời BTC chủ động xin tài trợ cho cuộc thi
này.
- Tổ chức 3 khóa tập huấn cho 3 lớp CLC K61 của trường về Tinh thần Công dân
tích cực Doanh nghiệp xã hội. Diễn ra từ này 08-16/9/2020. Ban tổ chức cũng đã chọn
được 2 dự án xuất sắc nhất để các em hoàn thiện thuyết minh và đi thẳng vào vòng bán
kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp NTU 2020.
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- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc xây dựng nội dung học phần Khởi nghiệp
cùng với Tổ do Hiệu trưởng quyết định thành lập.
- Phối hợp với Khoa/viện, Phòng CTCTSV để hoàn thành danh sách SV nhận học
bổng Coca-cola hỗ trợ.
- Ngày 23/9/2020 Nhà trường và công ty MM Mega Market Việt Nam (MMVN),
trao học bổng cho SV Nhà trường.
- Trung tâm tham gia công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh, nhập học SV đợt 1
và 2 K62.
- Lập kế hoạch đưa SV K62 đi tham quan thực tế tại các cơ sở ngoài trường,
doanh nghiệp.
11. Công tác Đoàn, Hội:
- Ngày 01/09/2020, tại sân Trường diễn ra buổi Lễ xuất quân bắt đầu chiến dịch
tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2020, tham dự có dự hiện diện của thầy Khổng Trung
Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng nhiều thầy cô và hơn 40 tình
nguyện viên trong chiến dịch. Chiến dịch MHX năm nay diễn ra trên 2 mặt trận chính:
Địa điểm 1: Trường Tiểu học Khánh Phú – Khánh Vĩnh - Tỉnh Khánh Hòa.
Địa điểm 2: Tại khuôn viên Trường Đại học Nha Trang. Chiến dịch “Mùa hè
xanh” là hoạt động thường niên của trường Đại học Nha Trang mỗi dịp mùa hè về. Tuy
nhiên năm nay, vì tình hình dịch bệnh, nên chuyến tình nguyện xuất phát trễ hơn so với
các năm, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tinh thần nhiệt huyết và sự chuẩn bị chu
đáo của toàn đội. Các công việc chính trong chiến dịch như: Dọn dẹp vệ sinh; Sơn sửa và
trang trí khuôn viên Nhà thiếu nhi; Hỗ trợ một số trang thiết bị cho Nhà thiếu nhi như:
Máy chiếu, màn chiếu, máy vi tính, Tổ chức chương trình giao lưu thể thao; Sơn sửa các
phòng học ; Xây cột cờ; Xây dựng hệ thống thoát nước; Sơn sửa cổng Trường TH Khánh
Phú; Xây dựng sân chơi bằng vật liệu tái chế; Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường; Xây
dựng vườn hoa; Xây dựng hệ thống xử lý rác. Cung cấp máy và dung dịch rửa tay sát
khuẩn, các hoạt động giáo dực cộng đồng (Tập huấn phòng chống dịch Covid-19; Dạy
tiếng Anh cho học sinh; Hỗ trợ cài đặt phần mềm Bluzone).
Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2020 đợt 1: Được triển khai để hỗ trợ các bạn thí
sinh thi THPT Quốc Gia 2020 tại các điểm trường: THPT Nguyễn Thiện Thuật, THCS
Võ Thị Sáu, THPT Phạm Văn Đồng
Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2020 đợt 2: Được triển khai để hỗ trợ các bạn thí
sinh tham dự kì thi Đánh giá Năng lực 2020 tại trường Đại học Nha Trang, THPT Hoàng
Văn Thụ, THPT Nguyễn Văn Trỗi.
Chiến dịch Tiếp sức đến trường 2020 được triển khai để hỗ trợ các bạn thí sinh
đến nhập học tại trường từ ngày 14/9 với sự tham gia của gần 50 ĐVTN.
- Tối ngày 10/09 tại trường Tiểu học Khánh Phú 1, xã Khánh Phú, huyện Khánh
Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đội MHX 2020 đã tổ chức thành công đêm giao lưu văn nghệ, đốt
lửa trại đặt biệt trao tặng 180 xuất quà cho các em nhỏ nơi đây.
- Thông báo xét chọn học bổng của báo Tuổi trẻ. Đối tượng xét chọn dành cho Tân
sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng
năm học 2020 - 2021. Giá trị học bổng: Có hai mức học bổng: mức 15.000.000 đồng
dành cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, 10.000.000 đồng dành cho tân sinh viên khó
khăn. Học bổng dự kiến trao vào ngày 14/11/2020.
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- Thông báo xét chọn học bổng của Qũy hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam
dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020.
- Tham gia lớp tập huấn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống tội
phạm trong ĐVTN năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 22/9/2020.
- CLB Truyền thông YTC-NTU tham gia sáng tác tiểu phẩm “Thanh niên Khánh
Hòa với Văn hóa giao thông”.
- Các đội tình nguyện đang ra sức chuẩn bị lồng đèn, gây quỹ tặng trẻ em nghèo
để các em đón Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.
- Hội Sinh viên chuẩn bị công tác Đại hội HSV vào tháng 10.
12. Công tác Nội trú:
- Những việc đã làm:
- Phối hợp với y tế kiểm tra vệ sinh khu vực KTX, phòng chống Covid-19.
- Vệ sinh phòng ở, sửa chữa lại phòng đề bàn giao sinh viên năm học 2020 – 2021.
- Sắp xếp chỗ ở cho sinh viên khóa cũ và khóa mới.
- Thay lại toàn bộ hệ thống công tắc, ổ cắm điện K3.
- Kiểm tra hệ thống cháy nổ KTX.
- Trồng thêm một số cây xanh.
* Những việc đang thực hiện
- Tiếp tục bố trí sinh viên khóa mới vào ở KTX.
- Quán triệt phổ biến nội quy, quy chế KTX cho sinh viên nội trú năm học 20202021.
- Ban hành nội quy, quy chế mới về công tác KTX Trường ĐH Nha Trang.
- Thực hiện thu tiền điện, nước qua hệ thống phần mềm.
- Phối hợp y tế kiểm tra công tác vệ sinh chung KTX (khuôn viên, hành lang,
phòng ở, Canteen...)
II . KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2020
1. Tổ chức gặp mặt, hỗ trợ SV thuộc diện yếu kém, cảnh báo kết quả học tập;
Đánh giá và tính phụ cấp Ban cán sự lớp học kỳ II/2019-2020.
2. Hoàn thành các công việc: đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II/2019-2020; Cử
giảng viên tham gia CVHT năm học 2020-2021; Tư vấn ngành nghề, định hướng việc
làm cho sinh viên,…
3. Tổ chức học chính trị đầu năm cho các khóa 59, 60, 61.
4. Chuẩn bị xét học bổng, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập học kỳ II/20192020, dự kiến chi trả tiền miễn giảm học phí, chi phí học tập cho sinh viên diện chính
sách, hỗ trợ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid -19.
5. Triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh viên, nhất là sinh viên khóa 62.
6. Làm việc với VNPT để gửi thông báo kết quả học tập về gia đình sinh viên
bằng tin nhắn.
7. Đôn đốc kiểm tra sinh viên thực hiện nội dung Quy định Văn hóa học đường.
8. Tổ chức nhập học sinh viên khóa 62 (đợt 3).
9. Công việc khác của các đơn
9.1. Khoa Cơ khí
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Tổ chức gặp mặt sinh viên K62
9.2. Khoa Công nghệ Thực phẩm
- Giảng dạy nhập môn ngành và đi tham quan nghề nghiệp cho sinh viên K62 của
Khoa.
- Khuyến khích sinh viên tham gia vào các phong trào tập thể, đoàn hội do Khoa
và Nhà trường tổ chức.
9.3. Khoa Công nghệ Thông tin
Tổ chức gặp mặt, học nhập môn ngành cho sinh viên khóa 62.
9.4. Khoa Du lịch
- Tổ chức chuỗi hoạt động nhập môn ngành cho sinh viên khóa 62.
- Chuẩn bị kế hoạch cho hội thi văn nghệ 20/11 và ngày hội tuyển dụng cho sinh
viên khóa 59 (đại học) và khóa 60 (cao đẳng).
9.5. Khoa Điện Điện tử
- Tổ chức gặp mặt sinh viên K62.
- Thảo luận kế hoạch tổ chức giải bóng đá EEC lần 2, Cuộc thi “Sáng tạo KHKT”,
và hoạt động của CLB Điện - Điện tử.
- Tiếp tục triển khai học bổng “Tiếp sức đến Trường 2020” đến sv khóa 62.
9.6. Khoa Kế toán Tài chính
Tổ chức gặp mặt sinh viên K62
9.7. Khoa Kỹ thuật Giao thông
- Gặp gỡ sinh viên K62 và lên kế hoạch đưa sinh viên K62 thăm quan thực tế sản
xuất trong HK1.
- Họp trao đổi kế hoạch của đội xe sinh thái, đăng ký 4 đội (4 HLV, 16 sinh viên
tham dự cuộc đua ô tô sinh thái năm 2021 do Honda Việt Nam tổ chức).
- Xét duyệt đề cương đề tài NCKH sinh viên.
9.8. Khoa Kinh tế
Tổ chức gặp mặt sinh viên K62
9.9. 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.
- Tổ chức buổi gặp mặt tân sinh viên K62.
- Phát động cuộc thi “Mô hình kiến trúc”.
- Tiếp tục triển khai cuộc thi làm clip giới thiệu Khoa.
- Tổ chức “Giải bóng đá truyền thống Khoa Xây dựng” năm 2020.
9.10. Khoa Ngoại ngữ:
- Triển khai chương trình chào đón tân SV K62.
- Tổ chức Đại hội các Chi đoàn K62 và kiện toàn các Chi đoàn K59-K61.
- Tham gia Đại hội Hội SV trường ĐH Nha Trang.
- Phối hợp với Công đoàn khoa Ngoại ngữ tổ chức Chương trình thiện nguyện “Ánh
trăng yêu thương” tại trường THCS Tô Hạp (Khánh Sơn) nhân dịp Trung thu 2020.
- Tổ chức Hội thao truyền thống 2020.
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9.11. Khoa KHXH&NV
- 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.
- Kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy định văn hóa học đường trong sinh viên
Khoa.
- Tổ chức tết trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Vĩnh
Trường, Nha Trang, Khánh Hòa (1/10/2020).
- Tổ chức buổi gặp mặt chào đón tân sinh viên K62 ngành Luật và định hướng nghề
nghiệp.
- Triển khai tổ chức giảng dạy học phần Nhập môn ngành cho sinh viên K62.
- Tổ chức cho sinh viên K62 đi thực tế tại Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.
- Tổ chức cho sinh viên các K60, K61 tham dự các phiên tòa xét xử thực tế tại
Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.
9.12. Viện KH&CNKTTS
- Khởi động lại câu lạc bộ tiếng Anh, nhóm làm mô hình tàu cá sau thời gian hè.
- Tổ chức các hoạt động liên quan đến Tân sinh viên K62: Giao lưu, gặp gỡ giữa
sinh viên các khóa với Tân Sinh viên K62 (theo các đợt nhập học) nhằm tạo sự gắn kết
giữa các thế hệ sinh viên, trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến môi trường học với
cho các em (đăng nhập, xem TKB, đăng ký HP, làm việc với các phòng ban, các tệ nạn
cần tránh,…); Lần 1 dự kiến ngày 23/9/2020; Tham quan Bảo tàng Ngư cụ và các phòng
Thí nghiệm, thực hành của Viện; Gặp mặt giữa Tân Sinh viên với Lãnh đạo và cán bộ
giảng viên Viện.
9.13. Phòng KHCN
- Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020.
- Tổ chức buổi chia sẻ hướng dẫn sinh viên viết thuyết minh đề tài NCKH dự kiến
diễn ra vào 3/10/2020.
- 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.
- CLB hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và du học:
+ Tiếp tục Chương trình CSV đồng hành cùng SV NTU học tiềng Anh.
+ Tổ chức sự kiện “Độc lập từ thời sinh viên đến khởi sự kinh doanh” diễn ra ngày
27/9/2020, tại Phòng họp số 4, (hai khách mời từ doanh nghiệp)
9.14. Trung tâm QHDN&HTSV
- Lập kế hoạch và tuyển sinh 1 khóa tập huấn lan tỏa Công dân tích cực Doanh
nghiệp xã hội cho SV nhà trường.
- Hoàn thiện việc xây dựng nội dung học phần Khởi nghiệp cùng với Tổ do Hiệu
trưởng quyết định thành lập.
- Triển khai vòng thi chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp NTU năm 2020.
- Công tác tư vấn pháp chế cho SV K62.
- Đánh giá sơ bộ kết quả hợp tác doanh nghiệp đối với những hợp tác đã ký kết
của Trường và xây dựng kế hoạch hợp tác DN năm học 2020 - 2021.
- Tổ chức cho SV K62 đi tham quan thực tế tại các cơ sở ngoài Trường.
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- Lập kế hoạch và tổ chức tư vấn phương pháp học đại học, động cơ và thái độ học
tập.
III. KIẾN NGHỊ:
Nội dung đề nghị
Giấy xác nhận đang học tập
tại trường của sinh viên Lê
Tấn Đạt, lớp 58.CNXD-2,
MSSV 58131457 (phụ
huynh là ông Lê Hoàng và
bà Bùi Thị Xuyến, thường
trú tại thôn Phú Nghĩa, xã
Ninh Đông, Thị Xã Ninh
Hòa) không được địa
1.
phương chấp nhận.
Lý do được nêu: Giấy xác
nhận sinh viên có giá trị
trong 6 tháng (hết hạn tháng
2/2021), thời hạn gọi nhập
ngũ NVQS từ tháng 3/2021.
Ngoài ra địa phương
cũng không chấp nhận việc
ký thừa lệnh Hiệu trưởng
của Trưởng/Phó đơn vị.

TT

Đ. vị đề nghị

K.XD

Đơn vị xử lý

PCTCTSV: Sẽ làm việc với
cơ quan quân sự Tỉnh Khánh
Hòa để chỉ đạo các cơ quan
quân sự địa phương tạo điều
kiện thuận lợi cho sv

TTGDQP: - Học kỳ 1 năm học

Mong nhà trường mở thêm
nhiều lớp quốc phòng vì còn
nhiều bạn chưa đăng kí học
được quốc phòng 3,4; có thể
2.
mở thêm lớp quốc phòng
buổi tối cho sinh viên vì ban
ngày buổi sáng và chiều
sinh viên đều kẹt lịch học.

60.KT-3

2020 - 2021 Trung tâm mở 4 đợt
học cho sinh viên Khoá 61 trở
về trước (khoá 61 chỉ tiếp nhận
sinh viên học lại, không tổ chức
cho sinh viên học lần đầu) đăng
ký môn học Giáo dục quốc
phòng an ninh. Mỗi đợt có 8 lớp
cho 4 học phần được chia đều
cho buổi sáng và buổi chiều. Vì
vậy, việc sinh viên đăng ký
không được đợt này thì sẽ đăng
ký vào đợt học tiếp theo. SV có
thể đăng ký trực tiếp tại văn
phòng Trung tâm qua thư ký
Trung tâm là cô Lê Thị Thuỷ
hoặc đăng ký qua hệ thống quản
lý đào tạo của Nhà trường.
- Việc mở thêm lớp buổi
tối hiện nay chưa có kế hoạch vì
đang chờ phương án giảng dạy
môn Giáo dục quốc phòng an
ninh đối với sinh viên khoá 62.
Nếu khoá 62 chưa có kế hoạch
học tập trong tháng 11 Trung
tâm sẽ bố trí giảng dạy học phần
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1, 2 vào buổi tối để tăng thêm số
lượng lớp học nhằm đảm bảo
nhu cầu đăng ký học tập của
sinh viên. Về việc bố trí lớp vào
ban đêm đối với học phần 3 và 4
không thể thực hiện được vì đây
là học phần thực hành.

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

Họ và tên
Nguyễn Thị Thùy Dung
61133520
Lê Thị Mỹ Loan
60135987

2

3
4

Nguyễn Thị Thông
60137014
Trần Đại Hoàng
58131469

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

Lớp
61.CNSH

Ghi chú
- Bố mẹ ly hôn, ở một minh và tự lo
chi phí ăn ở, học tập
- Địa phương và CVHT xác nhận
hoàn cảnh trên
60.CNMT - Bố mẹ làm nông nghiệp, thu nhập
không ổn định, nhà đông con đang
tuổi ăn học
- Địa phương và CVHT xác nhận
hoàn cảnh trên
60.CNSH
- Bố mất, gia đình khó khăn
- Địa phương và CVHT xác nhận
hoàn cảnh trên
59.CNXD-1
Gia đình khó khăn, vượt khó học
tốt (có xác nhận của địa phương)
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTCT-SV
(đã ký)
Tống Văn Toản
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