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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 Thông báo về các trang mạng xã

hội sử dụng tên Trường Đại học
Nha Trang

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỀ

TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

 

  
Tin tức sự kiện

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013 đã được Công đoàn Trường chỉ đạo với
nhiều việc làm cụ thể, được toàn thể công đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt. Ý thức tiết kiệm điên, nước,
văn phòng phẩm của CBVC tăng lên rõ rệt; các giải pháp nâng cao chất lượng công việc như: đổi mới phương
pháp giảng dạy, đánh giá; cập nhật bài giảng và đưa bài giảng lên thư viện số … được CBVC thực hiện tích cực,
thiết thực. Trong buổi sơ kết, nhiều kiến nghị về các giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc của
công đoàn viên được thảo luận, thống nhất.

         Tại hội nghị chiều 19/5, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã triển khai ký cam kết tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 bằng các công việc cụ thể: cam kết tiết kiệm điện,
nước, văn phòng phẩm; đổi mới phương pháp giảng dạy, thi và kiếm tra; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (đối với
khối Khoa/Viện đào tạo); đổi mới trong công việc hành chính, đổi mới quy trình làm việc, sáng kiến quản lý, giải
pháp tăng nguồn thu cho đơn vị (đối với khối phòng/ban).

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014

 Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Trường ĐHNT tham gia Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa năm 2014

 Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam

 Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014

Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2014 
25 CĐBP, tổ CĐ trực thuộc đã tham gia. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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