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 Chi ñoàn 50TP2 ñạt giải nhất toàn ñoàn chương trình “Dạ hội thanh niên năm
2011” do ðoàn Khoa Chế biến và ðoàn Viện CNSH&MT tổ chức
Trần Trọng ðạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/03/11-11:15:02

ðoàn Thanh niên

Hòa cùng không khí thi ñua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỉ niệm 80

năm ngày thành lập ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -

26/3/2011), ðoàn Khoa Chế biến kết hợp cùng ðoàn Viện CNSH&MT ñã tổ

chức chương trình “Dạ hội thanh niên năm 2011”. ðây là hoạt ñộng thường

niên của ðoàn Khoa,  qua ñó góp phần làm phong phú các hoạt ñộng văn

hóa, văn nghệ trong Khoa, ñồng thời tăng thêm sự giao lưu giữa ñoàn viên trong Khoa Chế biến và Viện

CNSH&MT.

Chương trình diễn ra vào tối thứ 7, ngày 19/3 ñã thu hút toàn thể các chi ñoàn trong Khoa Chế biến

và Viện CNSH&MT tham gia. Dù thời gian chuẩn bị còn ít, nhưng các chi ñoàn ñã rất tích cực tập luyện,

cống hiến cho khán giả những tiết mục hết sức ñặc sắc và sáng tạo.

ðêm diễn ñã nhận ñược sự cổ vũ nhiệt tình của ñông ñảo sinh viên trong Khoa, Viện CNSH&MT cũng

như toàn Trường. Chương trình diễn ra thành công tốt ñẹp, mang lại những giây phút thực sự thư giãn và

vui vẻ cho các bạn sinh viên sau những giờ học căng thẳng.

Chung cuộc, ban tổ chức ñã trao 5 bộ giải (nhất, nhì, ba) ở các nội dung: múa, hát, kịch, thời trang và

múa hát tập thể. Chi ñoàn 50TP2 ñạt giải nhất toàn ñoàn, chi ñoàn 50CNSH ñạt giải nhì, Chi ñoàn 51CCB

giành giải 3 và 2 giải khuyến khích ñược trao cho chi ñoàn 51TP1 và 51TP3.
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Tin và bài: Nguyễn Thị Hằng - Bí thư ðoàn Khoa Chế biến.

Các tin khác

  ðoàn Trường ðại học Nha Trang tổ chức nhiều hoạt ñộng chào mừng 80
năm ngày thành lập ñoàn TN CS HCM (26/3/1931-26/3/2011).

  Bộ Chính trị ra Chỉ thị về học tập, quán triệt, triển khai NQ ðại hội XI của
ðảng

  NHỮNG ðIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH CÚM A(H1N1) Ở NGƯỜI

  QUỐC HỘI VIỆT NAM QUA CÁC KHÓA

  Mã ngành tuyển sinh ðại học, Cao ñẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm
2011 Trường ðại học Nha Trang

  Quyết ñịnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
của Bộ Giáo dục và ðào tạo
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