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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

17/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 Thông báo nộp thuế thu nhập cá

nhân

 Thông báo: Kế hoạch triển khai

thực hiện về xây dựng cơ quan"
an toàn về an ninh, trật tự" của
Trường Đại học Nha Trang năm
2015.

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ

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

 

  
Tin tức sự kiện

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014 được Công đoàn Trường triển khai bằng
nhiều việc làm cụ thể; các BCH CĐBP, Tổ công đoàn trực thuộc cùng toàn thể công đoàn viên hưởng ứng, tích
cực thực hiện và đạt một số kết quả cụ thể:

- Về nhận thức: công đoàn viên toàn Trường đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; hình thành thói quen thực hiện tiết kiệm ở trong và ngoài Trường; góp phần xây
dựng đơn vị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Về hành động: các CĐBP, Tổ công đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt tiết kiệm với nhiều việc làm đa dạng,
phong phú, sát thực tiễn công việc. BCH CĐBP luôn bám sát hướng dẫn thực hành tiết kiệm điện, nước, văn
phòng phẩm của CĐ Trường để nhắc nhở công đoàn viên và sinh viên thực hiện. Năm 2014, công đoàn viên là
cán bộ giảng dạy (chưa là đảng viên) đã đưa 38 bài giảng mới và cập nhật 50 bài giảng trên Thư viện số của
Nhà trường...

Tại hội nghị chiều 19/5, BCH Công đoàn Trường đã triển khai ký cam kết giữa các CĐBP, Tổ công đoàn
trực thuộc về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 bằng các công
việc cụ thể:

- Với từng cá nhân công đoàn viên: thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm; có ít nhất 2 giải pháp
nâng cao chất lượng công việc phụ trách.

- Với mỗi CĐBP, Tổ công đoàn trực thuộc: đề xuất ít nhất 01 giải pháp tăng nguồn thu cho Trường.

Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015 
25 Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc đã tham gia. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ

http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3975
http://ntu.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=VXbePUY1ZQk%3d&tabid=90&language=vi-VN
http://ntu.edu.vn/Trangch%e1%bb%a7/PortalLogin/tabid/692/language/vi-VN/Default.aspx?returnurl=%2fTintuc.aspx%3fmacd%3d662%26matin%3d6168%26lang%3d0
http://ntu.edu.vn:8080/moodle
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%e1%bb%a7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/en-us/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/pdaotao
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3999
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
javascript:__doPostBack('dnn$ctr10809$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tuy%E1%BB%83nsinh.aspx
javascript:__doPostBack('dnn$ctr11060$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/Trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/cuusv
http://thuvien.ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3980
http://ntu.edu.vn/vi-vn/newsletter/year/2012.aspx
http://ntu.edu.vn/en
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=4000
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=4004
http://mail.ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/NTUVISIT.aspx


5/21/2015 Tin tức

http://ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=662&matin=6168&lang=0 2/2

© Trường Đại Học Nha Trang

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.

Các CĐBP, Tổ công đoàn trực thuộc ký cam kết

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội thi "Rung chuông vàng - 2015" chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XX

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới

 Nữ giảng viên say mê khoa học

 Bồi dưỡng kiến thức cho 619 đảng viên dự bị và đối tượng kết nạp Đảng

 Hoàn thành công tác đại hội các chi bộ
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