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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo buổi nói chuyện

chuyên đề "Độc giả thông minh"

 Thông báo cắt điện ngày

27/3/2014

 Thông báo tổ chức kế hoạch

đào tạo từ năm học 2014-2015

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2013

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM

TRA - HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC

 

  
Tin tức sự kiện

Tối 23/03/2014, Đoàn Trường đã tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn với
sự tham gia của 12 Đoàn Khoa, Viện. Các các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất
nước và truyền thống của Đoàn. Các bạn sinh viên cũng đã có nhiều sáng tạo khi trình diễn thời trang từ vật liệu
tái chế nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. 

       Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm. Nhân dịp
này, Đoàn Trường cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Đoàn Hội và hoạt động thanh niên.

Bộ sưu tập thời trang bảo vệ môi trường của 
Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm giành giải nhất

Trao giấy khen cho 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Từ ngày 10/3/2014, tại Nhà thi đấu, Đoàn Trường đã tổ chức Hội thao sinh viên năm 2014, với sự tham gia
của 12 Đoàn Khoa, Viện, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty Vietnamobile, Công ty TNHH Thương

Các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ

http://ntu.edu.vn/
http://thuvien.ntu.edu.vn/
http://mail.ntu.edu.vn/
http://ntu.edu.vn:8080/moodle
http://ntu.edu.vn/en
http://ntu.edu.vn/Trangch%e1%bb%a7/PortalLogin/tabid/692/language/vi-VN/Default.aspx?returnurl=%2fTintuc.aspx%3fmacd%3d662%26matin%3d4714%26lang%3d0
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%e1%bb%a7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=VXbePUY1ZQk%3d&tabid=90&language=vi-VN
http://ntu.edu.vn/pdaotao
http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe
http://ntu.edu.vn/hoptacdoingoai/en-us/v%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy/quitr%C3%ACnhc%C3%B4ngt%C3%A1c.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/tuy%E1%BB%83nsinh.aspx
http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/Trangch%E1%BB%A7.aspx
http://ntu.edu.vn/vi-vn/newsletter/year/2012.aspx
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://ntu.edu.vn/cuusv
http://ntu.edu.vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/th%C3%B4ngtinchung/thamquantr%C6%B0%E1%BB%9Dng.aspx
javascript:__doPostBack('dnn$ctr10809$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2816
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2800
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2793
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2766
http://ntu.edu.vn/ThongBao.aspx?idtb=2765
javascript:__doPostBack('dnn$ctr11060$dnnVISIBILITY$cmdVisibility','')


28/03/2014 Tin tức

ntu.edu.vn/Tintuc.aspx?macd=662&matin=4714&lang=0 2/3

của 12 Đoàn Khoa, Viện, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty Vietnamobile, Công ty TNHH Thương
mại & Dịch vụ E.R.P. Hội thao được tổ chức với ba nội dung thi đấu: Bóng đá mini nam, nữ; Bóng chuyền nam,
nữ và các môn phối hợp.

        Kết quả:

       - Đoàn Khoa Xây dựng giành giải nhất bóng đá nam, Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm giành giải nhất
bóng đá nữ. 

        - Giải nhất bóng chuyền nam thuộc về Đoàn Khoa Cơ khí, giải nhất bóng chuyền nữ thuộc về Đoàn Khoa
Công nghệ Thực phẩm. 

        Các môn thi phối hợp sẽ thi đấu vào ngày 29/3/2014.

Đoàn Khoa Xây dựng giành chức vô địch nội dung bóng đá mini nam
   

Đội tình nguyện Khoa Xây dựng trực chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, với tinh thần “xung kích tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng”, các đội sinh viên tình nguyện của Nhà trường đã tham gia đứng chốt đảm bảo trật tự an toàn giao
thông khu vực Trường và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: không
vượt đèn đỏ, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông...

Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản thư viện số cho Khóa 55.

 Trường Đại học Nha Trang tham gia “Diễn đàn hợp tác 4 trường đại học khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”

 Cuộc thi Olympic Economic lần thứ V của khoa Kinh tế

 Đoàn Trường tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

 Nhà khoa học Việt Nam đam mê đóng góp cho đa dạng sinh học biển ở đồng bằng sông Cửu Long
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