
NTU | Thư viện | Webmail | E-Learning| English

ĐĂNG NHẬP |

TinTuc
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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ

niệm 55 năm Ngày Thành lập
Trường

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn

Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn
giống

 Thông báo khám sức khỏe cho

CBVC

 Thông báo tổ chức Diễn đàn

thức ăn thủy sản khu vực lần thứ
6 - RAF 6

 Thông báo cắt điện ngày

23/9/2014

 

  
Tin tức sự kiện

Như mọi năm, Tết Trung thu là dịp để các em nhỏ được vui chơi, được thưởng thức màn múa lân, rước đèn

lồng hay phá cỗ, nhưng không phải tất cả các em thiếu nhi đều có những niềm hạnh phúc ấy, vì vậy các sinh

viên, giảng viên Trường Đại học Nha Trang đã chia sẻ và đem niềm hạnh phúc đến với các em nhỏ có hoàn

cảnh khó khăn.

"Trung thu cho em" của Đội Tình nguyện Khoa Kinh tế

Từ ngày 6/9 đến ngày 7/9/2014, Đội Tình nguyện Khoa Kinh tế đã tổ chức chương trình "Trung thu cho em"

tại Mái ấm Anh Đào, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa. Hơn 50 tình nguyện viên trong Khoa đã cùng vui chơi, tặng

quà, cùng các em làm lồng đèn Trung thu, làm đồ thủ công… Đặc biệt, Đội tình nguyện đã phối hợp cùng nhóm

"Nụ cười xinh xã Ninh Xuân" dành tặng cho các em một đêm văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc trong đêm

Trung thu.

Các tình nguyện viên Khoa Xây dựng tự làm lồng đèn tặng các em nhỏ

Tết Trung thu - Tết của tình thân ái 
Các Đội Tình nguyện của Trường Đại học Nha Trang đã đem lại một Tết Trung thu ấm
áp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Tiết mục múa lân thu hút các em nhỏ

Đội Tình nguyện Khoa Xây dựng tặng quà cho các em

Đêm ngày 7/9/2014, hơn 70 tình nguyện viên đến từ Đội Tình nguyện Khoa Xây dựng và Câu lạc bộ Kỹ

năng trẻ phối hợp với Huyện Đoàn Khánh Sơn cùng Đoàn xã Sơn Bình - Khánh Sơn tổ chức chương trình "Vui

đêm Trăng rằm" cho hơn 200 em nhỏ của xã Sơn Bình. Trong đêm giao lưu, các em nhỏ đã hào hứng tham gia

các trò chơi đố vui của chị Hằng, chú Cuội, cổ vũ nhiệt tình cho tiết mục múa lân của đoàn lân xã Sơn Bình. Các

tình nguyện viên cũng tặng hơn 200 chiếc lồng đèn trung thu và 150 phần quà cho các em nhỏ, tổng trị giá hơn

10 triệu đồng.
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Đội Tình nguyện Xanh cùng phá cỗ với các em

Trao quà cho các em có thành tích tốt trong học tập

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đội Tình nguyện Xanh thuộc Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường đã

tổ chức chương trình "Trăng của em" cho hơn 100 thiếu nhi ở Làng trẻ em SOS Nha Trang. Các tình nguyện

viên đã tổ chức văn nghệ vui Trung thu, múa lân, phá cỗ đêm trăng và các trò chơi dân gian và tặng quà Trung

thu cho các bé gồm bánh trung thu và lồng đèn với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng.

Tin bài: Khoa Kinh tế, Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, Khoa Xây dựng

Các tin mới hơn

 Lễ kỷ niệm 55 năm Truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2014 - 2018

 Đại học Nha Trang - 55 năm thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình độ cao

 Những bài học sau 55 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang

 Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

 Lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1/2014 và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học

Các tin cũ hơn

 Trường Đại học Nha Trang đón sinh viên khóa 56

 Công chiếu bộ phim "Chuyện của Yesterday"

 Họp mặt cựu sinh viên Khóa 21

 Tổng kết chiến dịch Tình nguyện hè 2014

 Hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7
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