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 4 đảng viên được trao Huy hi ệu 30 năm tuổi Đảng
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 03/06/12-04:27:55

Đảng ủy Trường tổ chức lễ trao t ặng Huy hi ệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí đảng viên
Sáng 01/6/2012, Đảng ủy Trường đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí gồm:

Trình Văn Liễn - Chi bộ Khoa Nuôi, kết nạp Đảng ngày 02/09/1981, chính thức ngày 02/03/1983; Trần Văn

Thuần -  Chi  bộ  Trung  tâm Phục  vụ trường  học,  kết  nạp  Đảng  ngày  13/07/1982,  chính thức  ngày

13/07/1983: Lê Xuân Tài - Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng, kết nạp Đảng ngày 14/04/1982, chính

thức  ngày  14/04/1983;  Trần Ngọc  Tú  -  Chi  bộ  Trung  tâm  Giáo  dục  quốc  phòng,  kết  nạp  Đảng

ngày 27/05/1981, chính thức ngày 27/05/1982.

Được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng về quá trình phấn

đấu liên tục, cùng những đóng góp to lớn trong suốt 30 năm của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng,

phát triển Đảng nói chung, Đảng bộ Nhà trường nói riêng.

Đồng chí Vũ Văn Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG RA QUÂN HƯỞNG
ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2012

  Hơn 200 con cán b ộ viên ch ức Nhà trường tham gia T ết thi ếu nhi 01/6

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá b ố mẹ và chọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy
sản”

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Hội ngh ị Đổi mới phương pháp gi ảng d ạy và đánh giá Khoa K ế toán - Tài
chính

  Vòng chung k ết cu ộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.
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