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 Hội thao “Sinh viên vui kh ỏe, học tập tốt” c ủa Đoàn Vi ện Công ngh ệ sinh h ọc và
Môi trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 26/03/12-11:56:48

Hội thao chào m ừng 81 năm ngày thành l ập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012) và
Đại hội Đoàn Trường l ần thứ XXIII, nhi ệm kỳ 2012 - 2014

Hòa chung không khí của đoàn viên,  thanh niên Nhà trường thi đua lập thành tích chào mừng 81

năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012) và Đại hội Đoàn Trường lần thứ

XXIII, nhiệm kỳ 2012 - 2014, ngày 25 tháng 3 năm 2012, Đoàn Viện CNSH&MT đã tổ chức hội thao “Sinh

viên vui khỏe, học tập tốt”.
Hội thao đã thu hút gần 500 đoàn viên, thanh niên từ các chi đoàn trong Viện tham gia thi đấu các

môn: kéo co, nhảy bao bố, đi bộ ba chân, chuyền dây bằng tăm… Đây thực sự là dịp để đoàn viên, thanh

niên trong Viện tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe sau những giờ học

trên lớp.
Kết thúc Hội thao, với sức trẻ của những sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học, các đoàn

viên của chi đoàn 53CNMT - 2 đã giành giải vô địch toàn đoàn, chi đoàn 53CNMT - 1 xếp thứ nhì và thứ 3

là chi đoàn 51CNMT.

Một số hình ảnh về hội thao

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Tin bài: Lê Phương Chung - Bí thư Đoàn Viện CNSH&MT

Các tin khác

  Ông Nguy ễn Văn Khoa - ng ười bạn lớn của Thư viện Đại học Nha Trang
được nh ận gi ải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh n ăm 2011

  Hoàn t ất công tác Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Khoa, Vi ện và Phân
hiệu Kiên Giang nhi ệm kỳ 2012 - 2014

  Đại sứ đặc mệnh toàn quy ền Nhà nước Israel t ại Việt Nam th ăm Nhà trường

  Quy định của Luật Viên ch ức về những vi ệc viên ch ức không được làm

  Hội ngh ị tập hu ấn công tác xét t ặng danh hi ệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo
Ưu tú

  Học sinh Khánh Hòa d ự tư vấn tuy ển sinh t ại Trường Đại học Nha Trang
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