
NTU | Thư viện | Webmail  | E-Learning | Liên h ệ
ĐĂNG NHẬP |

TinTuc

© 2012 Trung tâm Máy tính - Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. Email:ttmt@ntu.edu.vn. ĐT: 0583 838 878

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác Đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên

Cán bộ & giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠ KẾT 1
NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CÔNG
TÁC TUYÊN TRUYỀN (10/30/2012)

      Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Hội
nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án
công  tác  tuyên  truyền,  giáo  dục
chính trị tư tưởng giai đoạn 2011 -
2015 đã tiến hành theo  kế  hoạch.
Tham dự Hội  nghị có các đồng chí
Đảng  ủy  viên,  Ban  Tổ  chức,  Ban

Thông báo khác

 Kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm
thực hiện Đề án công tác tuyên
truyền (10/30/2012)

 Thông báo xét nâng lương năm
2012 (10/29/2012)

 Thông báo Danh sách học sinh
Trung cấp khóa 54 tham dự kỳ
kiểm tra tiếng Anh đầu vào (10/29
/2012)

 Thông báo cắt điện ngày
26/10/2012 (10/25/2012)

 Thông báo tuyển chọn Đội năng
khiếu Thể thao Trường ĐH Nha
Trang năm học 2012 – 2013
(10/24/2012)

 Thông báo tập huấn sử dụng
Thư viện của khóa 54 (10/24
/2012)

 Thông báo: HỘI NGHỊ - TẬP
HUẤN TIỂU ĐỀ ÁN 2 “Tuyên
truyền, giáo dục phẩm chất, đạo
đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước trong học sinh, sinh
viên Trường Đại học Nha Trang ”
(10/23/2012)

 Thông báo của hội Hữu nghị
Việt - Nga (tỉnh Khánh Hòa)
(10/22/2012)

 Thông báo tổ chức kiểm tra sức
khỏe cho CBVC (10/20/2012)

 Quyết định công nhận Ban
Thanh tra Nhân dân Trường
ĐHNT nhiệm kỳ 2012-2014 (10/19
/2012)

 Thông báo Danh sách lớp sinh
viên và Thời khóa biểu K54 (10/19
/2012)

 Thông báo: Quyết định V/v cấp
học bổng khuyến khích học tập
và chế độ chính sách cho HSSV.
(10/19/2012)

 Thông báo về việc sinh viên

  
Tin tức sự kiện

         Nhằm đánh giá kết quả bước đầu, xác định những tồn tại và nguyên nhân để có giải pháp phù hợp trong những năm tiếp theo

việc thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2011 – 2015, sáng 24/10/2012 Nhà trường đã tổ chức Hội

nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án.

         Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

         Sau gần 4 giờ đồng hồ thảo luận với rất nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo sơ kết, đánh giá những mặt hạn chế và

nguyên nhân của hạn chế để có thể khắc phục trong năm học tiếp theo, các đại biểu tham dự còn có nhiều ý kiến mang tính hiến

kế, đề xuất giải pháp thiết thực cho giai đoạn tiếp theo của Đề án, tổng hợp và tiếp thu có chọn lọc những ý kiến thảo luận tại Hội

nghị, Nhà trường sẽ có kết luận và gửi về các đơn vị để cùng thực hiện.

         Đây là lần đầu tiên Trường ta tổ chức Hội nghị về công tác này, điều đó cho thấy sự quan tâm và đánh giá đúng tầm quan

trọng, vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và HSSV của lãnh đạo Nhà trường. Hy vọng rằng

với những kết quả đạt được từ Hội nghị này sẽ là bước đệm để Đề án được thực hiện thành công, qua đó cùng với các hoạt động

đào tạo và NCKH thì hình ảnh của Trường ĐH Nha Trang sẽ gần gũi với toàn xã hội và sẽ giúp nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu

vào của Trường.

 

Các tin m ới hơn

Các tin c ũ hơn

 Hội nghị tập huấn Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang ”
 Sinh viên khóa 52 ngành Công nghệ Thực phẩm tham quan thực tế tại Nhà máy bia - nước giải khát Việt Đức
 Đảng ủy, BGH, Công đoàn Trường gặp mặt và chúc mừng nữ cán bộ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 Sinh viên khóa 52 ngành Công nghệ Môi trường tham quan thực tế một số hệ thống xử lý nước thải tại Khánh

Hòa
 Thông báo Danh sách lớp sinh viên và Thời khóa biểu K54

Hội ngh ị sơ kết một năm tri ển khai th ực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truy ền giai
đoạn 2011 – 2015
Đại diện Đảng ủy, Bí thư các chi b ộ, Thường vụ Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên,
các Trưởng đơn vị đã tham dự Hội ngh ị
Đỗ Quốc Việt - Người duyệt: Vũ Quân Quỳ
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