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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. Hải, Ô. Út, Ô.Long 
 VPK&BM:  Ô.Thường+C.Hạnh (VPK), B.Hương-DD&CBTS; Bà Ngân-TSHƯD; 

Bà Hoa-BHTS; Ô. Định-QL&KTNC; Ô.Hòa-KTNHS; Ô.Liêm-
KTNNN 

 Trợ lý: C. Liên, C.Oanh, 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 14/04/2014 

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 
- Đang là tuần thứ 14 của HK 2 
- Khoa tiếp đón 8 sinh viên Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang, Thái Lan trong 

chương trình trao đổi sinh viên từ 09/4-30/05/2014. Trong thời gian này, các em sẽ học 
lý thuyết và thực hành cùng với các lớp NTTS tiên tiến và NTTS.  

- Từ 07-20/4/2014, BM Kỹ thuật nuôi TS nước ngọt tổ chức tập huấn cho 4 học viên 
Campuchia về “Kỹ thuật sinh sản cá lóc” trong khuôn khổ dự án “Biến đổi khí hậu lên 
nuôi trồng thủy sản nhiệt đới” hợp tác giữa Khoa Thủy sản với Khoa Kinh tế Nông 
nghiệp & Nguồn lợi, Trường Đại học Connecticut, Hoa Kỳ. 

- TKB cho HK I 2014-2015 đã được gửi đến các Thầy Cô.  
- Giải trình công tác chuyên môn của CB thiếu giờ giảng trong năm qua.  
- Dự thảo format và thang điểm đánh giá kết quả tốt nghiệp của sinh viên ĐH ngành 

NTTS theo dạng Bài báo thay vì Luận văn (theo truyền thống) để CB đóng góp ý kiến. 
Phần 3: Công việc sắp tới 
- 16g 14/04 BCN Khoa, BM Kỹ thuật nuôi TS NN họp với BGH về khu đất “lò gạch”. 
- 16/4 BCN Khoa họp với các NCS 2012 & 2013. 
- 16/4 Ô.Phú, Ô.Hải họp với BGH về XDCB trong Dự án ODA.→ BGH nhắc nhở: Lịch 

làm việc với các chuyên gia JICA đã được sắp xếp, đề nghị các CB có liên quan thực 
hiện nghiêm chỉnh ngay cả lịch làm việc trong các ngày lễ nghỉ 30/4 & 1/5.  

- Ô.Thoại kiểm tra dây/thiết bị chống sét của tòa nhà.  
- Các Bộ môn (QL &HTNC & SH & Bệnh TS) đã có kế hoạch mở ngành đào tạo SĐH 

cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ.  
- Hội nghị HKTS lần V dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 05/8 thay vì 08/8 vì trùng với lịch 

làm việc của Hội chợ Vietfish 2014. 
 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày  
    Chủ trì cuộc họp                             Người viết biên bản 
TRƯƠNG QUỐC PHÚ                                   DƯƠNG ĐOAN TRANG   
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