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BIÊN BẢN
Họp giao ban giữa Ban Chủ Nhiệm Khoa, Đảng ủy với các đơn vị

Thành phần tham dự:
 Ban Chủ Nhiệm Khoa: Ô. Phú, Ô.Long, Ô. Út, Ô. Hải
 VPK&BM: Ô.Thường+C.Hạnh (VPK), C.Khá-DD&CBTS; Bà Ngân-TSHƯD; Bà
Thy-BHTS; Ô. Định-QL&KTNC; Ô.Hòa-KTNHS; Ô.Long-KTNNN
 Trợ lý: C. Liên, C. Trang & Ô. Thoại
 Đảng ủy: Ô.NT.Long
Công đoàn: Ô.Đức Đoàn thanh niên: Ô. Diễn
 Địa điểm: Phòng họp Khoa
Ngày/giờ họp: 10g00 ngày 28/7/2014
Nội dung họp:
Phần 1: Các thông tin từ họp giao ban Trường
Xin xem file đính kèm.
Phần 2: Công việc đã thực hiện
- Hoàn tất chương trình giảng dạy HK hè 2014 và xét tốt nghiệp đợt 3/2014 cho SV các
ngành thuộc bậc đại học.
- JICA đã thống nhất với Trường về các khoản đầu tư cho ĐHCT từ nguồn vốn ODA.
Ngày 28/7, Trường sẽ hoàn tất văn kiện để nộp cho Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổng kinh
phí cho ĐHCT khoảng 130 triệu USD, đầu tư cho xây dựng và trang thiết bị. Cụ thể,
Trường sẽ xây dựng các tòa nhà:
+ Trung tâm Đào tạo quốc tế ở gần cổng A,
+ Trung tâm Thí nghiệm Chuyên sâu ở gần cổng B
+ Trung tâm Thí nghiệm Phức hợp (2 ha) ở đối diện KTS hiện nay.
Riêng KTS, khoản kinh phí sẽ khoảng 14 triệu USD đầu tư cho xây dựng (3 wetlabs
dành cho KTS, 2.700m2, ở phía sau KTS), trang thiết bị và đào tạo cán bộ.
- Khoa đã tổng hợp được 80 bài báo để in tạp chí số đặc biệt cho Hội nghị KH TS lần V.
Phần 3: Công việc sắp tới
- 29/7 các BM gửi danh sách seminars cho C.Liên.
- 29/7 kết thúc khóa tập huấn về ‘Tropical Aquaculture’ cho 3 CB và 15 SV ĐH. James
Cook, Australia.
- 7g30 ngày 30/7: Trường và Khoa sẽ họp với UBND Phường Hưng Phú về việc lập
phương án di dời và đền bù cho các hộ dân ở khu đất lò gạch.
- 14g 31/7, CTTT họp tổng hợp các minh chứng và hoàn chỉnh website về AUN. Khoa sẽ
triển khai quảng bá Chương trình làm việc AUN cho toàn thể CB, SV, các nhà tuyển
dụng, các công ty thủy sản...
- 7g30 ngày 01/8: Họp mặt toàn thể CB của ĐHCT.
- 04/8 bắt đầu khai giảng học kỳ 1 2014-2015. → đề nghị GV lên lớp đúng lịch, nhất là
trong tuần đầu của HK.
- 13/8, Khoa thông qua Chương trình đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 15/2014.Bộ GD&ĐT.
→ các GV soạn đề cương chi tiết như giảng dạy ĐH.
- 15/8 Khoa sẽ tố chức HN KHTS lần V → Từ nay đến 01/8, các Thầy Cô sẽ liên lạc với
các Công ty để xác nhận tài trợ để Khoa sẽ hoàn tất danh sách và in logo của các Công
ty trên cặp đựng tài liệu.
- Các Bộ môn nhắc nhở CB trình ký hồ sơ phải qua các trợ lý, đặc biệt là hồ sơ NCKH để
các Trợp lý cập nhật thông tin và kiểm duyệt hồ sơ.
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