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1. Góp ý, rút kinh nghiệm về việc tổ chức Lễ Chào mừng Ngày Nhà giáo VN và 
Họp mặt truyền thống Cựu GV-SV Khoa Thủy Sản (20/11/2011) 
LT Hùng 
- Phòng họp chưa như ý 
- SV nhận học bổng ít hơn 
- Tổ chức ở Trại TN KTS 
NV Hòa 
- Năm thứ 19 tổ chức, cần địa điểm rộng, có không gian 
- Phần phát học bổng quá dài 
- Nội dung cần thay đổi: cần thời gian cho CGV-SV giao lưu 
VP Hòa 
- Xem lại việc gửi thư mời đến cựu thầy cô 
- Phân công Cựu SV đón đưa cựu thầy cô 
- Có phần tri ân cựu thầy cô (chỗ ngồi, tặng hoa, quà,…) 
LTP Hồng 
- Phát học bổng vào ngày SV mới chào mừng GV đương nhiệm 
NN Trí 
- Sẽ họp BĐD trước để bàn CT ngày họp truyền thống 
NT Dũng 
- Phát học bổng vào ngày họp truyền thống 
- Học bổng từ các nguồn sẽ được nhập lại 
- Chương trình gồm 2 phần: lễ và hội 
NT Nhung 
- Sẽ mời Cty trao học bổng nếu cần 
- Tiêu chí trao học bổng? 
- Phòng họp nhỏ 
NV Trọng 
- Ngày NGVN để tôn vinh thầy cô, giao lưu 
- Tôn trọng tiêu chí của CT cấp học bổng 
 
2. - Thảo luận về số lượng và tên gọi các tiểu ban 
Bầu CT, các PCT và các Trưởng TB 

Kết quả bầu 
 + Chủ tịch: Nguyễn Văn Hòa, phụ trách chung 
 + 2 Phó CT 
  - Phó trực: Nguyễn Văn Tư, phụ trách Ban KT 
  - Phó CT: Nguyễn Tuấn Dũng, phụ trách Ban Tài chính và Liên lạc 

+ TB Tài chính: Võ Phước Hòa (Trưởng TB), Lê Thanh Hùng (Phó TB), 
Phan Thúc Liêu (Phó TB), NTT Trúc (thành viên), NT Nhung (thành viên) 



 + TB Liên lạc: Lê Thị Phương Hồng (Trưởng TB), Nguyễn Thành Quang 
Thuận (Phó TB), VC Lương (thành viên), HT Cường (thành viên), NT Phúc (thành 
viên) 
 + TB Kỹ thuật: Nguyễn Như Trí (Trưởng TB), Nguyễn Văn Trọng (Phó TB), 
NC Khá (thành viên), NH Đăng (thành viên) 

Thành viên của Tiểu ban soạn thảo nhiệm vụ, qui chế hoạt động, … 
 
3. Báo cáo thu chi tài chánh trong đợt vận động ngày 19/11/2011 
LT Hùng 

- Đóng góp 87.200.000 đ (đã chi: 37.986.000 đ, còn 49.214.000 đ) 
- Học bổng 130.000.000 đ (đã chi 110.000.000 đ, còn 20.000.000 đ) 
- Tồn quỹ tiền mặt: 69.214.000 đ 

 
- Vĩnh Hoàn đóng góp 50.000.000 đ [đang chuyển] 
- NC Khá đóng góp: 10.000.000 đ 

 
Tổng quỹ tiền mặt còn: 129.214.000 đ 
- Gửi vào 1 sổ tiết kiệm kỳ hạn của NH Đông Á, đứng tên Nguyễn Văn Hòa 

 
4. Trình bày Định hướng phát triển KTS và các giải pháp [mục đích giúp BĐD 
xây dựng các chương trình hoạt động của Hội] 
 
5. Thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Hội [từ tháng 12/2011-
11/2012] 
 
6. Thảo luận và phân công triển khai một số hoạt động trước mắt 
 



THẢO LUẬN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT 
 
1. Xây dựng trang Web của Hội CGV-SV 
 - Thiết kế trang Web: thuê công ty thiết kế web 
 - Nội dung: tham khảo các trang của Hội Cựu SV ĐH Ngoại thương, ĐH Sư 
phạm KT 
 - Quản trị: tham khảo các trang của Hội Cựu SV ĐH Ngoại thương, ĐH Sư 
phạm KT 
 - Liên kết: với trang Web Khoa TS, các công ty (có thể liên hệ với các công 
ty muốn liên kết để có thêm tài trợ) 
 
Kết luận 

TB Liên lạc lên kế hoạch để triển khai, hạn cuối 31/12 có demo, trước Tết 
vận hành chính thức 
 
2. Hỗ trợ Khoa Thủy Sản 
 
 a. Đào tạo 
 - Tổ chức hội thảo cải tiến chương trình đào tạo của Khoa TS 
 - Tổ chức seminar chuyên đề cho sinh viên 

- Tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên 
 - Tổ chức thực tập, rèn nghề vào dịp hè cho sinh viên 
 - Nâng cấp trang thiết bị giảng dạy, thực hành-thực tập (xem thêm phần 
nghiên cứu) 
 - Xây dựng kho tư liệu tại thư viện Khoa TS 
 - Tham gia họp Hội đồng Khoa TS mở rộng 
 b. Nghiên cứu  
 - Nâng cấp trang thiết bị nghiên cứu (Phòng PCR chẩn đóan bệnh TS và 
Phòng xét nghiệm mô bệnh học TS) 
 - Doanh nghiệp đặt hàng NC cho Khoa TS 
 c. Tạo nguồn thu để Khoa TS có điều kiện tiếp tục nâng cấp trang thiết bị 
 - Xây dựng Trung tâm tư vấn và cung cấp dịch vụ TS. 
 - Sản xuất mặt hàng phục vụ sản xuất (ví dụ: chế phẩm sinh học,…) 
 

Kết luận 
1. Hội chỉ hỗ trợ, Khoa TS cần gia tăng những liên kết 
2. Nội dung hỗ trợ:  

- seminar 
- trang thiết bị cần thiết trước mắt phục vụ thực hành-thực tập 
- cung cấp cơ sở thực hành, thực tập 

3. Nghiên cứu của khoa nên định hướng phục vụ giảng dạy 
4. Khoa TS xây dựng kế hoạch về nhu cầu cần hỗ trợ đào tạo để TB Kỹ 

thuật xem xét và kết nối, hạn cuối 15/12 



3. Tiểu ban 

Các tiểu ban xây dựng CT hành động, hạn cuối 31/12 
 
4. Hoạt động truyền thống, giao lưu 
  

- Họp mặt thăm hỏi các thầy cô nhân dịp Tất niên [giao TB Liên lạc]  
 
       Ban ĐD Hội Cựu GV-SV 


