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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

ðoàn thanh niên Trường ðại học Nha Trang tham gia chiến dịch “Làm cho
thế giới sạch hơn”
Lê Hoài Nam - Khoa lý luận Mác-Lênin - 28/09/08-08:19:45

 

         Từ 6 giờ sáng 28/9/2008, 50 ðVTN của khoa Nuôi trồng thủy sản, Trường ðại học
Nha Trang cùng với 175 cán bộ thuộc các ñoàn thể Phường Vĩnh Thọ ñã tập trung làm sạch
môi trường, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2008. 
          Lực lượng ñã tập trung vệ sinh khai thông cống rãnh, cống thoát nước, thu gom, xử
lý rác thải, dọn vệ sinh khu vực công cộng, sửa sang và làm sạch ñẹp vỉa hè trên các tuyến
ñường chính và khu vực ven biển ... thuộc khu vực tổ 23,33  khóm Sơn Hải, ñường Nguyễn
ðình Chiểu và khu vực phía ñông ñường Phạm Văn ðồng.
         Trong khuôn viên của Trường ñã tổ chức cắt tỉa cây xanh, tổng vệ nơi làm việc, tổ
chức các hoạt ñộng giữ gìn môi trường và thực hiện nếp sống văn minh trong KTX sinh viên
trong dịp ñể ñón tiếp khoá 50 nhập hoc...
         Trước ñó, khoa Lý luận chính trị ñã có nhiều tin bài phát thanh nội bộ, triển khai băng
rôn khẩu hiểu tại công chính của nhà trường ñể tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch này.
         ðây là những hoạt ñộng có ý nghĩa, ñược bắt nguồn từ chiến dịch “Ngày làm cho
cảng Sydney sạch hơn” từ 8/1/1989. ðến tháng 9/1993 ñã trở thành chiến dịch “Làm cho
thế giới sạch hơn” và ñược hưởng ứng rộng rãi trên toàn cầu.

Các tin khác

  Câu chuyện giáo dục
  Giám ñốc Công ty SUN Microsystems khu vực Nam Á ñến thăm và làm việc với Khoa CNTT
  Trường ðại học Nha Trang ký kết hợp tác với Trường ðại học Burapha, Thái Lan 
  Khoa Công nghệ thông tin ký bản Ghi nhớ hợp tác với Công ty IBM Việt Nam
  Trường ðại học Nha Trang ñăng cai hội nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần thứ V & Hội thảo Quốc tế

về Quang tử và Ứng dụng
  Thông báo nhập học ðại học liên thông từ Cao ñẳng ngành Kế toán, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh
  Trường ðại học Nha Trang tổ chức ñón tiếp sinh viên khóa 50

Tìm kiếm   Nhìn lại ðào tạo ðại học, cao ñẳng giai ñoạn 1998-2008: Thêm trường, không thêm chất lượng
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» ðại học Kiên Giang

ðăng nhập
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   
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