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 Tết thi ếu nhi 1/6 cho tr ẻ em nghèo h ọc gi ỏi huy ện mi ền núi Khánh V ĩnh
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 04/06/12-04:51:00

20 trẻ em nghèo h ọc gi ỏi huy ện mi ền núi Khánh V ĩnh được Nhà tr ường t ổ chức Tết thi ếu nhi 1/6

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, từ ngày 31/5 đến 01/6,  Nhà trường đã tổ chức cho 20 trẻ em

nghèo học giỏi huyện miền núi Khánh Vĩnh về thăm Trường và vui chơi tại thành phố Nha Trang.

Trong 2 ngày vui chơi tại Nha Trang, các cháu được giao lưu với các anh, chị sinh viên Nhà trường và

thăm quan Viện Hải dương học cùng một số di tích lịch sử của thành phố. Đồng thời, Công đoàn Trường

tổ chức gặp mặt và trao tặng các phần quà gồm tập vở, quần áo với tổng giá trị gần 10 triệu đồng.

Việc tổ chức Tết thiếu nhi cho trẻ em nghèo học giỏi huyện miền núi Khánh Vĩnh là hoạt động thường

niên hơn 10 năm qua, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với các đối tượng

còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao quà cho các cháu

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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Lãnh đạo Nhà trường, công đoàn Trường chụp hình lưu niệm với các cháu

Xem thêm hình ảnh t ại đây

Ảnh: Trương Trọng Ánh

Các tin khác

  " Chi ến d ịch tình nguy ện mùa xuân" - Liên chi h ội Khoa K ế toán Tài chính

  Lễ ký kết thỏa thu ận hợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Liên bang
Viễn Đông, Liên bang Nga

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

  4 đảng viên được trao Huy hi ệu 30 năm tuổi Đảng

  Hơn 200 con cán b ộ viên ch ức Nhà tr ường 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 bố mẹ và chọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy
sản”
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