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 HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ðHNT THAM GIA GALA SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 11/01/11-09:41:19

2 ti�t m�c tham d� mt gi�i nhì và mt gi�i khuy�n khích c�a ñêm chung k�t Gala.

Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Học sinh
– Sinh viên và chào mừng ðại hội ðảng toàn quốc
lần thứ XI, tối ngày 09/01/2011 Hội Sinh viên việt
Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với 10 trường trong
khối  các trường chuyên nghiệp  ñã tổ chức ñêm
Gala Sinh viên 2011.

                Tham gia chương trình có 20 tiết mục
văn nghệ ñặc sắc với những màn trình diễn ấn tượng, thu hút khá ñông khán giả
ñến xem và cổ vũ. ðội văn nghệ của Hội Sinh viên Trường ðại học Nha Trang
tham gia 2 tiết mục ñã mang về một giải nhì và một giải khuyến khích của
ñêm chung kết Gala

          Thành công của ñêm Gala sinh viên năm 2011 ñã tạo nên một hình ảnh
ñẹp của sinh viên ðH Nha Trang nói riêng và sinh viên toàn tỉnh nói chung ñể kỷ
niệm 61 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam. Qua ñó thổi
thêm một luồng sinh khí mới vào tuổi trẻ trên ñịa bàn toàn tỉnh, ñẩy mạnh phong
trào hoạt ñộng văn hoá văn nghệ ñể hướng ñến Năm thanh niên - hành ñộng vì
một môi trường xã hội lành mạnh chào mừng thập kỷ mới,ñồng thời nêu cao tình
ñoàn kết, hữu nghị và hợp tác vì thành công chung cho tuổi trẻ tỉnh nhà hướng
ñến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2011).

Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» Liên hệ - tìm kiếm

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2010

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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 Phút sinh hoạt truyền thống

Tin:ðỗ Quốc Việt- Chủ tịch Hội sinh viên Trường ðHNT

Các tin khác

  Khoa Chế biến sản xuất nước mắm phục vụ Xuân Tân Mão

  Trường ðại học Nha Trang tăng cường chỉ ñạo công tác PCCC

  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI

  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI

  HỘI NGHỊ CÁC BÍ THƯ CHI BỘ LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2010-2015

  VAI TRÒ LÃNH ðẠO CỦA ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ðOẠN
HIỆN NAY

  ðẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ðẠI HỘI

  Viện NCCT Tàu Thuỷ Trường ðại học Nha Trang: Hạ Thủy Tàu Cao tốc Yên
Sào
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