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Sinh viên

Cựu sinh viên
Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 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

 Thông báo: Quyết định số:

615/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo
công tác phòng cháy và chữa
cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 07/9, tại Phòng họp số 04, Nhà trường đã khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 với sự tham dự
của 56 thí sinh.

Kỳ thi năm nay, Nhà trường tuyển dụng 11 viên chức hành chính và 40 viên chức giảng dạy các chuyên
ngành: Vật lý, Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Sinh học, Công nghệ sinh học, Kinh doanh
thương mại, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sau thu hoạch, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ hóa học, Quản trị du lịch,
Công nghệ khai thác. Các thí sinh tham gia thi từ ngày 07/9 đến 11/9 với các môn: kiến thức chung, ngoại ngữ,
tin học và vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm phát biểu khai mạc kỳ thi

Điểm mới trong các kỳ thi tuyển viên chức, đặc biệt với viên chức giảng dạy những năm gần đây, Nhà
trường đặc biệt quan tâm kiểm tra năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ
khoa học công nghệ, các đề tài, dự án.

Thi tuyển viên chức để bổ sung đội ngũ giảng viên, chuyên viên hành chính có trình độ chuyên môn cao
được Nhà trường tổ chức hàng năm, là việc làm quan trọng thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 

56 thí sinh tham gia thi tuyển viên chức giảng dạy, viên chức hành chính 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hội đồng thi phổ biến quy chế

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hơn 3.000 tân sinh viên khóa 57 hoàn tất nhập học

 Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

 Dấu ấn mùa hè xanh

 Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường
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