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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt II năm 2014

 Chương trình hành động Tăng

cường công tác dân vận

 

  
Tin tức sự kiện

Thực hiện chủ trương của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngày 10/10/2014, Trường Đại học Nha Trang đã

thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Nang,

huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

       Đoàn công tác đã trực tiếp trao tặng cho trường 01 tivi, 15 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà và 50 suất quà (trị giá

200.000đ/1 suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng là 30 triệu đồng.

Trao quà tặng cho Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 339 học sinh chủ yếu là con em các dân tộc thiểu số như: Mông, Sán chỉ,

Dao, Ê đê, Thái, Tày… Trường có 23 cán bộ giáo viên, trong khi nhà công vụ chỉ có 02 phòng với 02 hộ gia

đình và 4 giáo viên độc thân đang sinh sống.

Tặng quà cho giáo viên, học sinh Đăk Nông 

Công đoàn Trường tặng quà trị giá 30 triệu cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó
khăn. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Trao quà tặng cho Chủ tịch Công đoàn Trường TH Võ Thị Sáu

Trao học bổng cho các cháu học sinh
Trần Thị Long

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội nghị học tốt và giao lưu doanh nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 Thư viện Đại học Nha Trang đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch và an ninh hiện đại

 Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 56

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao
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