
 

 

Năm 2021 

Giảng dạy thực hành thực tập môn học. Kiêm nhiệm công tác Quản lý Trại thực nghiệm Thuỷ sản 

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (thành viên) 

Tham gia công tác chuẩn bị đánh giá Chương trình đào tạo Nuôi trồng thủy sản theo chuẩn AUN-

QA. 

Tham gia lớp tập huấn PCCC.  

Hướng dẫn thực tập giáo trình môn học. 

Năm 2022 

Tiếp tục công tác giảng dạy thực hành thực tập môn học. Kiêm nhiệm công tác Quản lý Trại thực 

nghiệm Thuỷ sản. 

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (thành viên) 

Tiếp tục tham gia công tác chuẩn bị cho đánh giá Chương trình đào tạo Nuôi trồng thủy sản theo 

chuẩn AUN-QA.  

Tham gia lớp bồi nâng ngạch kỹ sư chính. 

Năm 2023 

Tiếp tục công tác giảng dạy thực hành thực tập môn học. Kiêm nhiệm công tác Quản lý Trại thực 

nghiệm Thuỷ sản. 

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (thành viên) 

Thi nâng ngạch kỹ sư chính 

Năm 2024 

Tiếp tục công tác giảng dạy thực hành thực tập môn học. Kiêm nhiệm công tác Quản lý Trại thực 

nghiệm Thuỷ sản. 

Năm 2025 

Tiếp tục công tác giảng dạy thực hành thực tập môn học. Kiêm nhiệm công tác Quản lý Trại thực 

nghiệm Thuỷ sản. 

TP.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

Ký tên 

 

 

 

      Trần Văn Minh 

 KẾ HOẠCH 5 NĂM  

 

Họ và tên TRẦN VĂN MINH Năm sinh 1978 

 

Học hàm   Học vị Thạc sĩ Giới tính NAM 

Chức vụ hành 

chính 
Kỹ sư  CMND  

Chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy Sản 

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản-Khoa Thủy Sản, ĐHNL TPHCM 

Công việc chính Giảng dạy Thực hành thực tập Kỹ thuật SXG và nuôi GX. 

Công tác kiêm 

nhiệm 
 

Công tác khác 

Quản lý trại thực nghiệm Thuỷ sản. Tham gia nghiên cứu Khoa 

học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tham gia các lớp 

bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại 

ngữ, tin học. 


