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Công đoàn Trường
Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012), đồng thời để tiếp tục

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm cụ thể góp phần

nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Sáng 18/5, Công đoàn Trường đã tổ chức các hoạt động

chuyên môn của công đoàn và Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI.

Về các hoạt động chuyên môn của công đoàn gồm 2 nội dung: tổng kết 1 năm thực hiện cuộc vận

động tiết kiệm điện và đưa bài giảng lên Thư viện số của Nhà trường; ký cam kết giữa các Công đoàn bộ

phận về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các công việc cụ

thể như: 100% CBVC thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và mỗi CBVC có từ 1 đến 2 giải

pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công việc được giao (đối với cán bộ giảng dạy: cập nhật bài giảng,

đưa bài giảng thứ 2 lên Thư viện số của Nhà trường, đổi mới phương pháp giảng dạy…; đối với cán bộ

hành chính: cập nhật quy trình công tác, xây dựng các biểu mẫu, …).

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị

quyết TW4 khóa XI cho hơn 400 công đoàn viên, người lao động Nhà trường. Cán bộ tham dự hội nghị

được nghe báo cáo 2 nội dung cơ bản của Nghị quyết TW4: Nghị quyết về xây dựng hệ thống kết cấu hạ

tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020,

Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Một số hình ảnh hoạt động
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Đại điện BCH các Công đoàn bộ phận tham gia ký cam kết

Ảnh: Văn Hòa

Các tin khác

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “XÂY DỰNG ĐỜI
SỐNG MỚI” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HIỆN NAY

  Khai m ạc kỳ thi tuy ển Viên ch ức Nhà trường n ăm 2012

  ĐỘI TÌNH NGUYỆN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - “HÀNH ĐỘNG NHỎ -
TRÁI TIM LỚN”

  Kết qu ả giải th ể thao sinh viên n ội trú l ần thứ XIV

  Kết qu ả hội thao Kh ối thi đua các tr ường Đại học - Cao đẳng - Trung c ấp
chuyên nghi ệp t ỉnh Khánh Hòa
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