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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ
TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2016

 THÔNG BÁO VỀ BUỔI TRAO

ĐỔI KINH NGHIỆM ĐỀ XUẤT,
XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ BẢN - QUỸ
NAFOSTED

 HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN

TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG
ƯƠNG 10, KHÓA XI

 Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ

Tổ HV, Lễ 30/4 và 01/5

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

Ứng dụng các phương pháp
phân tích nhiệt trong thực phẩm
và vật liệu

 

  
Tin tức sự kiện

Quần chúng ưu tú tham dự lớp đối tượng kết nạp Đảng nghiên cứu 6 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nội
dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc
tế.

Đ/C Phạm Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khai mạc lớp học

Lớp đảng viên mới nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam;
Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển KT - XH; Phát triển giáo dục
và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc
phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở
của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh
hiệu người đảng viên ĐCS VN; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Bồi dưỡng kiến thức cho 619 đảng viên dự bị và đối tượng kết nạp Đảng 
Lớp học được Đảng ủy Nhà trường tổ chức từ ngày 05 - 09/5/2015 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

Hàng năm, Đảng ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị dành cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị là
cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường. Chương trình lớp học được thực hiện theo đúng quy định của Ban Tổ
chức Trung ương về nội dung kiến thức và thời gian học tập. Thông qua các lớp học, giúp quần chúng ưu tú và
đảng viên dự bị có thêm những hiểu biết về lý luận chính trị, về đường lối và chính sách của Đảng, từ đó xác
định rõ mục tiêu rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm
vụ của đảng viên mới.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hoàn thành công tác đại hội các chi bộ

 Chiến dịch tình nguyện "Hành trình kết nối yêu thương 2015"

 Đôị tuyển sinh viên Nhà trường thi đấu xuất sắc tại giải Teakwondo Khánh Hòa

 Ngắm thư viện đại học hiện đại bậc nhất Việt Nam

 Hội thao khối thi đua các trường ĐH, CĐ và TCCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015
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