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Danh Mục Chính

Hình Ảnh & Sự Kiện

ðảng ủy trường ðại học Nha Trang tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp ðảng năm 2010
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 22/05/10-04:53:21

174 quần chúng ưu tú tham dự
Từ ngày 13 ñến 22/5/2010, ðảng ủy Nhà trường tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp ðảng năm 2010 cho
174  quần chúng cảm tình ðảng trong ñó có 54 CBVC và 120 SV.
Các quần chúng ưu tú ñã ñược nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lịch sử ðảng Cộng sản Việt
Nam, Cương lĩnh xây dựng ñất nước trong thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ
bản của ðiều lệ ðảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên ñề về học tập và làm theo tấm gương ñạo
ñức Hồ Chí Minh và phướng hướng phấn ñấu ñể trở thành ñảng viên ðảng Cộng sản Việt Nam.
Vào tối  ngày 22/5 ðảng ủy ñã cấp giấy chứng nhận cho 171 quân chúng ưu tú ñã hoàn thành
chương trình bồi dưỡng kết nạp ðảng.
Một số hình ảnh ( ảnh của Trần Thị Long)

Ban tổ chức lớp học ñọc quyết ñịnh trao giấy chứng chận ð/C Nguyễn Tiến Hóa Phó bí thư ðảng ủy trao  giấy chứng nhận cho
học viên ñạt kết quả

Các tin khác

  ðảng ủy trường ðại học Nha Trang tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho ðảng viên mới

  Giải Ba toàn ñoàn tham gia Hội thi văn nghệ viên Khối thi ñua các công ñoàn Trường, Viện TW.

  Trường ðại học Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kết quả Olympic Tin học sinh viên toàn Trường lần thứ XI, năm 2010

  Số lượng ñăng ký dự thi ðH và Cð 2010 vào Trường ðại học Nha Trang.

Thông Báo

Thông báo tổng kết hoạt ñộng
KHCN 2006-2010 và xây dựng kế
hoạch KHCN 2011-2015

Kế hoạch làm việc với ñoàn công
tác của Bộ GD&ðT

Lịch thi tuyển viên chức năm
2010

ðƯA VÀO SỬ DỤNG 3 CƠ SỞ DỮ
LIỆU TẠP CHÍ TRỰC TUYẾN TẠI
THƯ VIỆN

Thông Báo Chiêu Sinh

Thông báo tuyển sinh ñào tạo
trình ñộ tiến sĩ năm 2010

Thông báo tuyển sinh ñào tạo
trình ñộ thạc sĩ ñợt tháng
8/2010

Tuyển Dụng

Công ty TNHH Thiên Bang ðặc
Khu Việt Nam tuyển dụng 30
nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Long Sinh tuyển
dụng 06 nhân viên kinh doanh
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Chương trình hành ñộng
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