
Thống kê www.ntu.edu.vn

 Kết qu ả hội thao Công đoàn kh ối thi đua các tr ường Đại học - Cao đẳng - Trung
cấp chuyên nghi ệp trên địa bàn t ỉnh Khành Hòa
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 24/04/12-09:24:21

Kết thúc gi ải đấu, đội tuy ển Nhà tr ường đạt: gi ải nhất nội dung c ầu lông đôi nam, gi ải nhì n ội
dung c ầu lông đôi nữ và đôi nam n ữ, giải nhì môn bóng đá mini nam

Từ ngày 20 đến 24 tháng 4 năm 2012, tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra

hội thao Công đoàn khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa. Hội thao được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện và thi đấu thể thao, tăng

cường giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên trong khối thi đua, đồng thời tạo phong

trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(30/4/1975 - 30/4/2012), 126 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2012), 58 năm ngày chiến

thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -  7/5/2012)  và 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ  Chí  Minh kính yêu

(19/5/1890 - 19/5/2012).

Tham dự hội thao có 7 trường gồm: ĐH Nha Trang, ĐH Thái Bình Dương, CĐ Nghề Du lịch Nha

Trang, CĐ VHNT&DL Nha Trang, CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang, CĐ Nghề Nha Trang, Trường Dự

bị ĐH Dân tộc TW Nha Trang với hơn 200 vận động viên tham gia thi tài ở 4 nội dung: cầu lông đôi nam,

cầu lông đôi nữ, cầu lông đôi nam nữ, bóng đá mini nam.

Sau 5 ngày thi tài sôi nổi với hơn 40 trận đấu hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết và giao lưu, hội thao đã

thành công tốt đẹp với kết quả:

1. Nội dung cầu lông đôi nam:

- Giải nhất: Trương Hoài Trung - Nguyễn Văn Hân (ĐH Nha Trang).

- Giải nhì: Nguyễn Thái  Trung - Vũ Ngọc Chiên (ĐH Nha Trang).

- Giải ba: Nguyễn Đăng Bắc - Đinh Văn Hương (ĐH Thái Bình Dương), Nguyễn Đình Sang - Nguyễn

Duy Cường (CĐ Nghề Du lịch Nha Trang).

2. Nội dung cầu lông đôi nữ:

- Giải nhất: Nguyễn Thị Thùy Dương - Trần Thị Nam (CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang).

- Giải nhì: Giang Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Thùy Dung (ĐH Nha Trang).

- Giải ba: Nguyễn Thị Thùy Nhung - Lưu Thanh Hường (CĐ Nghề Nha Trang), Phạm Minh Phước -

Phạm Thị Thu Hà (CĐ Nghề Du lịch Nha Trang).

3. Nội dung cầu lông đôi nam nữ:

- Giải nhất: Mai Anh Tuấn - Nguyễn Thị Thùy Dương (CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang).

- Giải nhì: Bùi Mạnh Cường - Giang Thị Thu Trang (ĐH Nha Trang).

- Giải ba: Vũ Ngọc Chiên - Nguyễn Thị Thùy Dung (ĐH Nha Trang), Đỗ Như Đồng - Lưu Thanh Hường

(CĐ Nghề Nha Trang).

4. Nội dung bóng đá mini nam:

- Giải nhất: CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang.

- Giải nhì: ĐH Nha Trang.

- Giải ba: CĐ Nghề Nha Trang, Trường Dự bị ĐH Dân tộc TW Nha Trang./.
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  Hội ngh ị đánh giá công tác đào tạo sau đại học

  Lễ ký k ết biên b ản hợp tác v ề việc đồng h ướng d ẫn lu ận án ti ến s ĩ quốc tế
giữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Auvergne - Clermont I (Pháp)

  Đảng ủy Nhà tr ường t ổ chức Hội ngh ị quán tri ệt, tri ển khai th ực hi ện Ngh ị
quy ết Trung ương 4, khóa XI

  Đại hội Đại bi ểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà tr ường l ần th ứ XXIII, nhi ệm kỳ
2012 - 2014 thành công t ốt đẹp

  Phái đoàn Đại học Nông nghi ệp Trung Qu ốc đến th ăm và tìm ki ếm cơ hội
hợp tác v ề dự án Công ngh ệ giám sát ch ất lượng và truy su ất ngu ồn gốc th ủy
sản trong chu ỗi cung ứng b ằng RFID

  Đã có 20 nam sinh viên đăng ký đào tạo s ĩ quan d ự bị năm 2012
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