
BIÊN BẢN 
HỌP BAN ĐẠI DIỆN HỘI CỰU GIẢNG VIÊN-SINH VIÊN 

KHOA THỦY SẢN LẦN THỨ HAI 
 

Ban đại diện (BĐD) Hội Cựu Giảng viên-Sinh viên (HCGV-SV) Khoa Thủy 
Sản (KTS) đã tiến hành cuộc họp lần thứ hai vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 9 năm 
2012 tại Thư viện Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh nhằm đánh giá việc triển khai một số công việc đã được thông qua trong cuộc 
họp BĐD lần thứ nhất (ngày 26/11/2011) và bàn một số công việc trong thời gian 
sắp tới. Tham dự cuộc họp có 12 thành viên BĐD (5 thành viên vắng mặt do bận 
công việc) và 2 Phó trưởng khoa KTS nhiệm kỳ 2012-2017. 
 
1. Chương trình cuộc họp 
 
STT Nội dung Chủ trì/chịu trách nhiệm 

1 - Xem xét, đánh giá việc triển khai một số 
công việc đã được thông qua trong cuộc họp 
BĐD lần thứ nhất vào ngày 26/11/2011.  
- Thảo luận về cơ chế làm việc của BĐD để 
thúc đẩy hoạt động của Hội hiệu quả hơn trong 
thời gian tới. 

Nguyễn Văn Hòa/Nguyễn 
Văn Tư 

2 - BCN khoa mới trình bày một số kế hoạch 
công tác trong nhiệm kỳ 2012-2017 cũng như 
một số hoạt động trước mắt trong năm học 
2012-2013 nhằm phát triển khoa về các mặt 
đào tạo, nghiên cứu chuyển giao, quan hệ 
doanh nghiệp. v.v.  

Nguyễn Văn Hòa/Nguyễn 
Như Trí 

3 - Trên cơ sở định hướng và hoạt động của 
khoa, BĐD sẽ thảo luận cơ chế phối hợp và hỗ 
trợ. 

Nguyễn Văn Hòa/Nguyễn 
Như Trí 

4 - Thảo luận việc phối hợp giữa Hội và Khoa 
để tổ chức Ngày họp mặt truyền thống Khoa 
Thủy Sản năm 2012. 

Nguyễn Văn Hòa/Nguyễn 
Như Trí 

5 Khác: Xây dựng trang web của Hội CGV-SV, 
… 

Nguyễn Văn Hòa 

 
2. Xem xét các hoạt động đã triển khai 
 
2.1 Hoạt động hỗ trợ Khoa Thủy Sản 
 
 Trên cơ sở Định hướng phát triển Khoa Thủy Sản giai đoạn 2012-2017 và 
các nhu cầu cần được hỗ trợ của KTS, HCGV-SV đã triển khai một số hoạt động 
sau: 
 - Qua sự giới thiệu của anh Phan Thúc Liêu (thành viên BĐD HCGV-SV), 
Công ty GreenFeed đã tổ chức tập huấn ‘Tư duy tỷ phú’ cho sinh viên KTS. 



 - Hội CGV-SV hỗ trợ kinh phí để KTS mua 1 tủ đông để giữ mẫu phục vụ 
cho công tác giảng dạy và nghiên cứu (dự kiến 30 triệu đồng). BĐD đề nghị KTS 
cần bố trí người quản lý để có thể sử dụng tủ lâu dài và hiệu quả. 
 - Hội CGV-SV hỗ trợ kinh phí để KTS tổ chức Hội thảo ‘Cải tiến Chương 
trình đào tạo và phương pháp giảng dạy’ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của 
khoa (dự kiến 20 triệu đồng). BĐD đề nghị KTS cần có sự chuẩn bị tốt cho hội thảo 
để có thể thu thập nhiều ý kiến đóng góp của cựu giảng viên, sinh viên và người sử 
dụng cho chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa. 
 
2.2 Hoạt động truyền thống 
 

- Do không có điều kiện tổ chức họp mặt cựu giảng viên vào dịp cuối năm 
Tân Mão, BĐD hội đã cử đại diện (chị Lê Thị Phương Hồng và anh Nguyễn Văn 
Tư) thay mặt HCGV-SV đến thăm, tặng quà và chúc tết Nhâm Thìn các thầy cô đã 
nghỉ hưu. 

- BĐD hội cũng đã cử đại diện (anh Nguyễn Văn Hòa và anh Nguyễn Văn 
Tư) thay mặt HCGV-SV đến viếng linh cửu Thầy Phạm Văn Nhỏ, chia buồn và hỗ 
trợ gia đình Thầy Phạm Văn Nhỏ.  
 
2.3 Cơ chế hoạt động của BĐD 
 

Các thành viên BĐD tham dự cuộc họp nhất trí về cơ chế hoạt động của 
BĐD như sau:  

- BĐD HCGV-SV vận động kinh phí cho các hoạt động thường niên (tổ chức 
họp mặt truyền thống KTS, học bổng, chúc tết thầy cô…) chỉ 1-2 lần/năm; vận động 
đột xuất chỉ tiến hành khi có hoạt động cụ thể cần thiết. 

- Khi có hoạt động cần triển khai, các thành viên BĐD sẽ cho ý kiến qua 
e.mail và dựa trên ý kiến các thành, chủ tịch hội sẽ ra quyết định trong vòng 7 ngày. 

- Đối với hoạt động hỗ trợ KTS đã được thông qua, KTS chịu trách nhiệm 
triển khai với sự giám sát của BĐD HCGV-SV. 
 
2.4 Xây dựng trang web của HCGV-SV 
 
 Do những khó khăn về quản lý, các thành viên BĐD tham dự cuộc họp nhất 
trí không xây dựng trang web riêng của HCGV-SV và các thông tin liên quan về 
hoạt động của hội sẽ thông qua một thư mục trên trang web của Khoa Thủy Sản 
(http://fof.hcmuaf.edu.vn/).  
 
3. Tổ chức Ngày truyền thống Khoa Thủy Sản 
 

Các thành viên tham dự cuộc họp đã dành thời gian thảo luận về việc tổ chức 
Ngày truyền thống của Khoa Thủy Sản năm 2012 và thống nhất một số điểm sau: 

+ Hội CGV-SV phối hợp với khoa tổ chức Ngày truyền thống của KTS 
- KTS gửi thư mời (có nội dung chương trình cụ thể) 
- Hội CGV-SV có thư ngỏ 



+ Để có không khí lễ hội, Ngày truyền thống của KTS năm nay sẽ được tổ 
chức tại trại thực nghiệm TS của khoa (trại mới) với hình thức hoành tráng hơn các 
năm trước. 

+ Một hoạt động không thể thiếu trong Ngày truyền thống là phát học bổng 
cho sinh viên. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí sẽ cấp 2 loại học bổng: (i) 
cho SV có kết quả học tập xuất sắc và (ii) cho SV có nỗ lực vượt khó. Sinh viên 
được nhận học bổng là SV đang học các năm 2, 3 và 4. Dự kiến số lượng học bổng 
là 40-50 suất bao gồm 18 suất cho SV học tập xuất sắc và 22-32 suất cho SV vượt 
khó với giá trị 5 triệu đồng/suất. 

+ Các nhà hảo tâm, cựu GV và cựu SV có thể tham gia đóng góp trước và 
trong Ngày truyền thống KTS. Danh sách các nhà tài trợ sẽ được thông báo trong và 
sau Ngày truyền thống KTS. 
 
 Anh Nguyễn Văn Hòa thông báo thêm về việc anh Chung (cựu SV khóa 19) 
sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho 1 sinh viên của KTS. 
 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. 
 
       Ban ĐD Hội Cựu GV-SV 



Thành viên BDD tham dự cuộc họp 
1. Nguyễn Văn Hòa 
2. Nguyễn Văn Tư 
3. Nguyễn Tuấn Dũng 
4. Nguyễn Thị Nhung 
5. Lê Thanh Hùng 
6. Nguyễn Như Trí (Trưởng Khoa TS) 
7. Phan Thúc Liêu 
8. Nguyễn Tiến Phúc 
9. Vũ Cẩm Lương 
10. Nguyễn Hải Đăng 
11. Nguyễn Chí Khá 
12. Hồ Tấn Cường 
 
Thành viên BDD vắng mặt 
1. Lê Thị Phương Hồng 
2. Võ Phước Hòa 
3. Nguyễn Văn Trọng 
4. Nguyễn Thành Quang Thuận 
5. Nguyễn Thị Thanh Trúc 
 
Thành viên BCN Khoa Thủy Sản tham dự cuộc họp 
1. Nguyễn Minh Đức 
2. Nguyễn Hoàng Nam Kha 


