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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ &Giảng viên
Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức sinh hoạt

chính trị đầu năm học 2015 -
2016

 Thông báo cắt điện ngày

11/9/2015

 THÔNG BÁO Về việc phun

thuốc diệt muỗi trong Trường đợt
I (năm học 2015-2016)

 Thông báo cắt điện ngày

22/8/2015

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng ngày 25/9/2015, tại Hội trường số 3, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp. Các báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt bốn nội dung cơ bản: Kết quả Đại hội XX
của Đảng bộ Nhà trường và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh
Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng; Kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Giám hiệu đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của
Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Đảng ủy Khổng Trung Thắng báo cáo tại hội nghị

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Khai mạc trọng thể Đại hôị Đảng bô ̣tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Kết quả chủ yếu thực hiện bốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2015

 Bắt đối tượng Trần Văn Hoàng trộm cắp và đe dọa lực lượng bảo vệ

 TS. Nguyễn Thế Hân: Cống hiến hết mình cho khoa học

 Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2015

Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

Hơn 600 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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