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Nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập và chào đón năm mới Tân Sửu
2021, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt bạn đọc ấn phẩm
thông tin mới - BVU Newsletter. Các bạn đang xem số đầu tiên của
bản tin.
Cùng với các kênh thông tin khác của BVU đang hoạt động: Website, Fanpage, YouTube, Viber, BVU Newsletter hướng đến mục tiêu
truyền tải những thông tin ngắn gọn về các hoạt động nổi bật của
BVU tới những đối tác trong và ngoài nước, các trường, doanh
nghiệp, sinh viên, cựu sinh viên, phụ huynh… đang đồng hành cùng
với BVU trong sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo một cách
nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để BVU tiếp nhận phản hồi:
những chia sẻ, mong muốn cá nhân của người học, với những đóng
góp, đánh giá về cảm nhận của các cơ quan, đơn vị khi sử dụng
nhân lực được BVU đào tạo hoặc những vấn đề khác liên quan đến
BVU. Qua đó, Nhà trường sẽ không ngừng sáng tạo để cải thiện và
nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường, thỏa mãn
yêu cầu ngày càng cao của người học và xã hội.
Bản tin được phát hành 2 tháng/số bằng hình thức song ngữ Việt –
Anh và được gửi tới Quý độc giả qua Email, Viber, Facebook… Ban
Biên tập BVU Newsletter tin tưởng sẽ được độc giả nồng nhiệt đón
nhận và có nhiều ý kiến đóng góp để bản tin ngày càng chất lượng
hơn.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý độc giả.
Ban Biên tập BVU Newsletter

Cơ sở mới của BVU
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WELCOME TO BVU NEWSLETTER

BVU New Campus

On the occasion the 15th anniversary and the New Year 2021, Ba
Ria - Vung Tau University launches a new publication BVU Newsletter. This is the first edition of BVU Newsletter.

BVUWHERE
YOU
GAIN
EXPERIENCE

Together with other current communication channels of BVU as Website, Fanpage, YouTube, Viber, Zalo, BVU Newsletter aims to quickly
and effectively send information about BVU’s outstanding activities to
our local and international partners, universities, businesses,
students, alumni, and parents, etc. who have been accompanying us
in educational development.
Likewise, this is also a significant channel through which we welcome feedbacks such as wishes and sharing from learners, remarks
from those who are using human resources trained by BVU or ideas
about BVU-related issues. Thereby, BVU will reconsider, adjust and
improve the quality of all aspects of our activities, in order to satisfy
the needs of learners and society.

TO SUCCEED The newsletter is published bimonthly in both Vietnamese and English

language and sent to readers via Email, Zalo, Viber, Facebook, etc.
The Newsletter’s Editorial Board believe it will be warmly welcomed
by readers and hope to receive your comments to make the newsletter better.
Sincerely thank for your attention.
The Editorial Board of BVU Newsletter
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

GS.TS Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng BVU đọc diễn văn khai giảng

Sáng 26/11/2020, Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ Khai
giảng năm học 2020-2021. Dự lễ có ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu. Đại diện Tập đoàn Nguyễn
Hoàng có PGS.TS. Thái Bá Cần – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại
học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học 2019-2020
vừa qua BVU vẫn đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt hoạt động: mở thêm
04 ngành trình độ đại học ; nhiều đề tài khoa học, bài báo quốc tế được công bố;
thiết lập mối quan hệ với gần 50 đối tác quốc tế, trong đó có 25 đoàn đến trao đổi,
hợp tác đào tạo và giao lưu tại Trường; được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục và được công nhận đạt chuẩn 3 sao theo xếp loại của Tổ chức QS
Stars (Anh Quốc).
Năm học 2020-2021, BVU xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo thông
qua: Kiểm định các chương trình đào tạo đại học đã đăng ký; nâng cấp, cập nhật các
chương trình khác; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; triển khai các đề tài
khoa học gắn với thực tiễn; tiếp tục mở ngành đào tạo các trình độ; Hợp tác xây dựng
chương trình đào tạo liên kết quốc tế; Hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện
ht ps:/ bvu.edu.vn/bvu/-/as et_publistrải
her/1S 24BzdXWeD/content/truong-hnghiệm
-ba-ria-vung-tau-khai-giang-nam-hoc-moi-2020-2021
cho sinh viên được
môi trường làm việc trong tương lai.
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BA RIA - VUNG TAU UNIVERSITY HELD THE
OPENING CEREMONY OF ACADEMIC YEAR 2020-2021
On November 26th, 2020, Ba Ria - Vung Tau University (BVU) solemnly held the
Opening Ceremony of the Academic Year 2020- 2021. Attending the ceremony were
Mr. Tran Dinh Khoa, Member of Standing Committee of Ba Ria - Vung Tau Province,
Secretary of Vung Tau City Party Committee; Associate Professor, Dr. Thai Ba Can Deputy General Director of Nguyen Hoang Group, Chairman of the Baria Vungtau
University Council.
Despite difficulties caused by the Covid-19 epidemic, the academic year 2019-2020
witnessed BVU’s outstanding achievements: offering four more university-level majors;
publishing many scientific researches and international articles; establishing relationships with nearly 50 international partners, including 25 delegations coming to discuss
education, exchange knowledge and cultures at the University; being recognized as
the 3-star institution according to the rating of QS Stars (UK).
In the academic year 2020-2021, BVU will focus on improving the quality of training
as: accreditation of individual training programs; other programs updates; development of managerial board and lecturers; implementation of scientific research in reality; opening of new training disciplines at different levels; international cooperation
training programs; cooperation with businesses for BVU students’ experience and job
opportunities

Opening Ceremony of The 2020 - 2021 Academic Year

www.bvu.edu.vn

BVU NEWSLETTER
Số 1 tháng 3.2021

BVU TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Trong hai ngày 26 - 27/12/2020, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ bảo
vệ luận văn thạc sĩ cho gần 70 học viên ngành QTKD.
Theo kết quả đánh giá của Hội đồng, nhìn chung các luận văn đều được trình bày khoa
học, có tính sáng tạo, mang ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Các học viên đã vận
dụng tốt những kiến thức đã được học, nghiên cứu, trải nghiệm vào phân tích thực trạng
và đề xuất giải pháp cho vấn đề đặt ra của đề tài; số liệu trong các luận văn được tính
toán, phân tích, tổng hợp cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư thời gian, công sức trong quá
trình thực hiện đề tài của học viên. Trong đó, một số đề tài được đánh giá cao như: “Các
yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu” của
Hoàng Văn Khiêm, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh
của người tiêu dùng trẻ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu” của Nguyễn Thị Thảo, “Các
nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại thành phố Vũng Tàu của du khách du lịch nội
địa” của Trần Thu Trang, …
Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, 100% học viên bảo vệ thành công
luận văn thạc sĩ ngành QTKD. Trong đó, 35 luận văn đạt loại giỏi, 30 đạt loại khá.

Học viên tặng hoa tri ân thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn
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BVU CONDUCTED BUSINESS ADMINISTRATION MASTER’S THESIS DEFENSES
On December 26th and 27th 2020, Ba Ria-Vung Tau University held the Master dissertation defense session for nearly 70 students in Business Administration.
According to the Council’s evaluation, all dissertations were well presented with creativity.
They were meaningful both in theory, and practice. The postgraduate students have
applied well what they have learned, done a lot of researches, and experienced in analyzing the current situations and proposing solutions to those problems; the data in the theses
were calculated, analyzed, and synthesized in detail, which proves the students' great
effort in conducting their research. Among these, some topics were receiving a high evaluation, such as: "Factors affecting work motivation of BRVT Viettel’s employees" by Hoang
Van Khiem, "Research on factors affecting intentions of buying green products of young
consumers in Vung Tau city” by Nguyen Thi Thao, “Factors influencing domestic tourists'
intention to return to Vung Tau city ”by Tran Thu Trang ,etc.
After two days of serious work, 100% of the students successfully defended their master's
dissertations in Business Administration with 35 dissertations graded distinction and 30
dissertations graded merit.

Master thesis defending
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BVU THAM GIA SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG - CẦU CÔNG
NGHỆ BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2020

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện
Ngày 3 và 4/12/2020, BVU đã tham gia Sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa
- Vũng Tàu năm 2020, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của trên 150 đơn vị đến từ các viện,
trường, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước. Trong đó có gần 200 gian hàng triển lãm
với gần 400 công nghệ/thiết bị được giới thiệu, tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghiệp 4.0, xử lý chất thải - môi trường, giải
pháp tiết kiệm năng lượng, khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo…
Tham gia Sự kiện, BVU trưng bày một số sản phẩm đã được giảng viên nghiên cứu, ứng
dụng: Hệ thống tự động đo - phân tích - giám sát và cảnh báo sớm chất lượng nước nuôi
cá lồng bè; Máy lọc nước biển thành nước ngọt; Thiết kế điều khiển giám sát hệ thống
cứu hỏa trên tàu thủy; Nghiên cứu quy trình sản xuất bột dinh dưỡng từ một số hạt ngũ
cốc nảy mầm… Bên cạnh hoạt động triển lãm và tư vấn kết nối, BVU còn tham dự các
hoạt động liên quan: Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa
phương năm 2020, Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp”.
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BVU PARTICIPATED IN “CONNECTING TECHNOLOGY
SUPPLY AND DEMAND IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE 2020”

Guests at BVU exhibition booth

On December 3rd and 4th 2020, BVU participated in the event in “Connecting Technology Supply and Demand in Ba Ria - Vung Tau province 2020”, organized by BRVT Ministry of Science and Technology in coordination with People's Committee of Ba Ria Vung Tau province. The event attracted more than 150 organizations and individuals
nationwide. In the event, nearly 200 exhibition booths with about 400 technologies/equipment were introduced, focusing on the fields of agriculture with high technology, industrial application 4.0, waste treatment - environment, energy saving solutions,
start-ups – innovation, etc.
Attending the event, BVU displayed a number of products that have been researched
and applied by lecturers, such as: Automatic measuring - analyzing - monitoring system
and early warning system of water quality in fish cage culture; Seawater filters into fresh
water; Supervisory Control System of fire-fighting on vessels; The process of producing
nutritional powder from some sprouted cereal grains, etc. Beside the exhibition and consulting activities, BVU also attended other activities as: Conference on local technology
application and transfer activities in 2020 and the scientific workshop "High technology
application in agriculture".
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GIẢNG VIÊN BVU VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG
LƯƠNG ĐỊNH CỦA NĂM 2020
Thạc sĩ Trần Thái Sơn được biết đến là một giảng viên trẻ với nhiều đề tài nghiên cứu
khoa học mang đậm dấu ấn BVU. Năm 2014, Thạc sĩ thực hiện đề tài cấp Nhà nước
“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc nước biển thành
nước ngọt công suất 500 lít/ ngày phục vụ tàu đánh cá xa bờ”. Kết quả nghiên cứu
đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nước ngọt trên các loại tàu đánh
cá, nhân dân trên các đảo, chiến sĩ trên các Nhà Giàn DK, dân cư vùng ngập mặn
thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Năm 2020, Thạc sĩ Trần Thái Sơn tiếp tục ghi dấu ấn với thiết bị vệ tinh cho tàu đánh
cá. Trang bị thiết bị này trên tàu đánh cá, ngư dân ra khơi xa được đất liền hỗ trợ theo
dõi, giám sát hành trình, cập nhật thông tin thời tiết, tin bão. Đặc biệt, thiết bị này giúp
ngư dân Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của EU đối với thủy sản nhập khẩu vào Châu
Âu. Sau một năm đưa ra thị trường, thiết bị này đã được lắp đạt trên 7.000 tàu cá của
ngư dân.
Với những thành tích đạt được, Thạc sĩ Trần Thái Sơn vinh dự là một trong 56 thanh
niên tiêu biểu được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020 của Trung ương Đoàn
và là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ.

Thạc sĩ Trần Thái Sơn thứ 2 từ trái sang
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BVU LECTURER HONORABLY RECEIVED 2020 LƯƠNG
ĐÌNH CỦA’S AWARD

Mr. Tran Thai Son (M.S.)

Mr. Tran Thai Son (M.S.) is known as
a BVU’s young lecturer with many
scientific types of research. In 2014,
he implemented the national-level
project "Research on perfecting the
technology of experimental production of seawater-to-freshwater filtration equipment with a capacity of
500 liters per day for offshore fishing
vessels". The research results have
produced many product lines, meeting the demand for fresh water on
fishing boats as well as people on
islands, soldiers on the DK oil rig,
people in mangrove areas in southwestern provinces.
In 2020, he continued to make a
mark with satellite equipment for fishing ships. Equipped with this equipment on fishing boats, fishermen
going offshore are supported by the
mainland to track, monitor the journey, update weather information,
storm news. In particular, this equipment helps Vietnamese fishermen to
meet EU standards for seafood
imported into Europe. After a year in
the market, this equipment has been
installed on 7,000 fishing boats of
fishermen.

With these achievements, Master Tran Thai Son is honored to be one of 56 typical
young people who received the Luong Dinh Cua Award 2020 of the Central Youth
Union and one of the 10 typical young faces receiving the Certificate of Merit from
Prime Minister With these achievements, Mr. Tran Thai Son was honored to be one of
56 typical young people receiving the 2020 Luong Dinh Cua Award from Ho Chi
Minh Communist Youth Union’s Central Committee and one of the 10 typical young
faces awarded the Certificate of Merit from the Prime Minister.
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SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG HSSV XUẤT SẮC TIÊU BIỂU HỌC
TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH, ĐẠO
ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai dự lễ tuyên dương tại Hà Nội
Cuối tháng 12-2020, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bảng vàng danh dự sinh viên xuất sắc
tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
đã vinh danh Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học,
BVU.
Ngọc Mai được mọi người biết đến như một tấm gương sinh viên đã nỗ lực hết mình
trong học tập, hoạt động Đoàn, Hội và các năm học đều được tặng Giấy khen của Hiệu
trưởng, Giấy khen của Hội Sinh viên trường, đạt Danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên lần III, năm
2020.
Ngọc Mai chia sẻ: “Tôi nhận thức rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, với sự dẫn dắt của
giảng viên, sự hợp tác của các bạn trong đội, nhóm từ đó đặt ra mục tiêu phù hợp với
năng lực, điều kiện của bản thân và quyết tâm, tự tin thực hiện chúng. Tôi hiểu rằng con
đường học tập nâng cao tri thức, hoàn thiện các kỹ năng còn rất nhiều thách thức và tôi
xác định để chinh phục con đường ấy bản thân phải luôn trải nghiệm trong môi trường
tích cực và năng động. Trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, tôi luôn có sự đồng
hành của gia đình, của bạn bè và định hướng của các giảng viên Nhà trường. Điều ấy
cho tôi một niềm tin lớn lao rằng không có chân trời nào là không thể khám phá, không
có đỉnh cao nào là không thể vươn tới”.
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BVU’S STUDENT REWARDED “OUTSTANDING
STUDENT STUDYING AND FOLLOWING UNCLE HỒ'S
TEACHINGS”
At the end of December 2020, at the
Hanoi Opera House, the Golden Honor
Roll for excellent students who study and
follow Ho Chi Minh's ideology, morality
and style in 2020, called the name of
Ms.Nguyen Thi Ngoc Mai, a BVU’s
Chemical
Engineering
Technology
student.
Ngoc Mai is known to everyone as an
example of students who have done their
best in studying and Youth Union activities. She has been awarded the Certificates of Merit from the University President, Certificate of Merit from the Student Union of the University, and Student
Leadership Award III, 2020.
Ngoc Mai shared: “I am well aware of
my strengths and weaknesses. I am
thankful for the great guidance of the
instructors, the cooperation of our team
members, which helps me set goals in
accordance with my capacity, condition
determination to implement them with
confidence. I understand that the path of
learning to improve knowledge and perfecting skills is very challenging. In order
to conquer that path, I should always
experience in a positive and dynamic
environment. On the journey to fulfill my
dream, I always have all support from
my family, my friends, and the orientation of the University lecturers. All of
these things give me great confidence
that states “no horizon is so far, no peak
is out of reach”.

Student Nguyen Thi Ngoc Mai
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU CÔNG BỐ CÁC
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021
Năm 2021, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) tuyển sinh 48 ngành, chuyên
ngành đào tạo đại học chính quy, với 03 phương thức sau:
1. Xét tuyển theo học bạ THPT
a) Xét theo tổ hợp xét tuyển, 3 môn.
Điều kiện xét tuyển:
- Ngành Dược học: Tổng điểm 3 môn từ 24,00 điểm trở lên, học tập lớp 12 đạt loại
giỏi.
- Ngành Điều dưỡng: Tổng điểm 3 môn từ 19,50 điểm trở lên, học tập lớp 12 đạt loại
khá trở lên.
Các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn từ 18,00 điểm trở lên.
b) Xét theo tổng điểm trung bình (ĐTB) các học kỳ, năm học:
- Xét tổng ĐTB của học kỳ I lớp 12 và 2 trong 4 học kỳ của lớp 10, lớp 11 (Học kỳ I lớp
12 là cố định, thí sinh chọn 2 HK khác có ĐTB cao nhất), hoặc:
- Xét theo tổng ĐTB 3 năm THPT.
Điều kiện xét tuyển: tương tự như xét theo tổ hợp 3 môn.
2. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm
ưu tiên.
- Có điểm thi tốt nghiệp đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT và BVU
quy định.
3. Phương thức xét tuyển thẳng:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GDĐT

Toàn cảnh cơ sở mới của BVU
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BA RIA-VUNG TAU UNIVERSITY ANNOUNCES THE
2021 ENROLLMENT METHODS

BVU New Campus
In 2021, Ba Ria - Vung Tau University (BVU) offers 52 full-time undergraduate disciplines
and majors with the following three methods:
1. Admission according to high school records
a) Admission based on the score of 3 subjects:
Admission conditions:
- Medicine, Pharmacology: A total score of 3 subjects from 24.00 points or more, ranked
excellent in grade 12.
- Nursing: A total score of 3 subjects from 19.50 points or more, ranked good or higher
in grade 12.
The remaining majors: A total score of 3 subjects from 18.00 points or more.
b) Admission based on the total Grade Point Average (GPA) of semesters and school
years:
- The total GPA of the first semester of grade 12 and 2 of the 4 semesters of grade 10,
grade 11 (The first semester score of grade 12 is required, candidates may choose 2
other semesters with the highest GPA), or:
- The total GPA of 3 years in high school.
Admission requirements: the same as admission based on the score of 3 subjects.
2. Admission based on the 2021 high school graduation exam results
- Admission score is the total score of tests according to the selection group, including
priority score.
- Having graduation exam scores qualified for the admission specified by the Ministry of
Education and Training and BVU.
3. Direct admission:
Complying with the 2021 full-time university admission regulations of the Ministry of Education and Training.
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