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Tin tức sự kiện

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2014 với chủ đề "Hãy hành động để ngăn nước biển dâng"
(Raise your voice, not the sea level) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2014, sáng 07/6/2014, Đoàn Thanh niên
Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường phối hợp với Bộ môn Kỹ thuật môi trường tổ chức mít tinh và phát động
phong trào “Biến nhận thức thành hành động”, “Hành động nhỏ cho ngày mai tương sáng”. Buổi mít tinh có sự
góp mặt của Bà Lê Thị Thanh Song - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Thầy Ngô Đăng Nghĩa - Viện trưởng Viện CNSH&MT phát biểu

Phát biểu tại buổi mít tinh, Thầy Ngô Đăng Nghĩa - Viện trưởng Viện CNSH&MT nhấn mạnh: “Bảo vệ môi
trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta, hãy biến nhận thức thành hành động cụ thể”, đồng thời, biểu
dương tinh thần xung kích vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Cũng trong buổi mít tinh, các giảng viên, sinh
viên của Viện đã trình bày báo cáo, nghiên cứu của mình về vấn đề môi trường như: Chương trình tuyên truyền
bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực
ven biển theo chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, tham luận về các kịch bản ứng phó với biến đổi
khí hậu, chương trình giới thiệu một số đồ dùng được thiết kế từ vật liệu phế thải.

Sinh viên Đại học Nha Trang hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn dẹp, thu gom rác thải bãi biển
đường Phạm Văn Đồng 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hồ nuôi cá kiểng được sáng tạo từ vật liệu phế thải

Đồ dùng sử dụng vật liệu phế thải của sinh viên Viện CNSH & MT

Kết thúc buổi lễ, Đoàn Viện CNSH&MT đã ra quân dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Đình Chiểu, bãi biển Hòn
Chồng, tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường biển nói riêng
bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.
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Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam
2014, sáng 05/6/2014, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường biển trên tuyến đường Phạm
Văn Đồng với sự tham gia của hơn 600 hội viên đến từ các Khoa, Viện.

Các sinh viên đã nhanh chóng dọn dẹp, thu gom rác thải như ve chai, bao túi ni lông... trên bờ biển đường
Phạm Văn Đồng (từ Khu du lịch Hòn Chồng tới đường Mai Xuân Thưởng), góp phần làm cho tuyến đường và bãi
biển thêm sạch đẹp.

Làm vệ sinh môi trường biển là một trong những hoạt động thường niên hướng về cộng đồng của Ban
Chấp hành Hội sinh viên Trường, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh của thành phố Nha Trang xanh, sạch
đẹp, văn minh, thân thiện trong lòng người dân và khách du lịch.

Đoàn Viện CNSH&MT, Hội Sinh viên
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 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017

 Ngày hội hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Trường Đại học Nha Trang

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014
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