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THÔNG BÁO

 Tổ chức Seminar chuyên môn:

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

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn

về chủ quyền biển, đảo VN tại
Trường ĐHNT

 Thông báo tuyển Giảng viên

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây

dựng

 Thông báo Kết luận nội dung

gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV

 

  
Tin tức sự kiện

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, trong đó tập trung làm rõ kết quả đạt được, hạn chế

và nguyên nhân, bài học rút ra từ quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 -

2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 ra mắt Đại hội

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015 - 2017: Nâng cao trách nhiệm phục vụ giảng
đường, xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và an toàn là điều kiện đảm bảo dạy tốt, học tốt, Đại hội đã
thảo luận và thống nhất đề ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo:

- Phục vụ giảng đường luôn đảm bảo thuận tiện, kịp thời về cơ sở vật chất; phương tiện hỗ trợ dạy - học
luôn tiến hành theo kế hoạch; tinh thần thái độ của người phục vụ tận tụy, cởi mở và thân thiện … tạo điều kiện
tốt nhất cho quá trình dạy - học - nghiên cứu tại giảng đường, hội trường.

- Tư vấn, hỗ trợ và quản lý sinh viên nội trú; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn KTX, phục vụ với phương
châm “Hỗ trợ - thân thiện và phát triển”; thu hút nhiều sinh viên vào ở nội trú, bố trí chỗ ở đạt 100%; hạn chế
đến mức thấp nhất hiện tượng mất trộm tài sản của sinh viên, hành vi gây rối trong KTX.

- Thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu nhằm phát triển các loại hình dịch vụ và hoạt động đúng với
điều khoản ký kết trong hợp đồng, tăng nguồn thu cho Nhà trường.

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản, kiểm soát tốt các hoạt động trong khuôn viên
Trường; phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương nơi Trường đứng chân, góp phần bảo đảm an
ninh trật tự xã hội trong địa bàn; không để xảy ra các tệ nạn xã hội, các vụ việc nổi cộm.

Nâng cao trách nhiệm phục vụ giảng đường, xây dựng môi trường thân thiện, tích
cực và an toàn là điều kiện đảm bảo dạy tốt, học tốt 
Đại hội Chi bộ TTPV Trường học được tổ chức vào ngày 08/4/2015. Đồng chí Trần Văn
Thuần được bầu làm Bí thư Chi bộ. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ

http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3902
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/Trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/en
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tuy%E1%BB%83nsinh.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx
http://thuvien.ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3921
http://ntu.edu.vn/cuusv
javascript:__doPostBack('dnn$ctr10809$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn:8080/moodle
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/en-us/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/Trangch%e1%bb%a7/PortalLogin/tabid/692/language/vi-VN/Default.aspx?returnurl=%2fTintuc.aspx%3fmacd%3d662%26matin%3d6051%26lang%3d0
http://ntu.edu.vn/NTUVISIT.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%e1%bb%a7.aspx
http://ntu.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=VXbePUY1ZQk%3d&tabid=90&language=vi-VN
http://ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3900
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3904
http://ntu.edu.vn/vi-vn/newsletter/year/2012.aspx
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=3922
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://mail.ntu.edu.vn/
javascript:__doPostBack('dnn$ctr11060$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn/pdaotao


© 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.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ: phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên
không vi phạm kỷ luật, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới; có
từ 70 đến 75% CBVC - HĐLĐ dài hạn đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Chi bộ Trung tâm Phục vụ Trường học

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp

 Những công trình thắp lửa yêu thương

 Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn Trường Đại học Kinh tế Luật (TPHCM)

 Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn 54CNMT

 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ Hội Sinh viên
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