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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 Thông báo cắt điện ngày

25/5/2015

 Thông báo: Về việc mở cửa

giảng đường để phục vụ sinh viên
tự học và nghiên cứu

 

  
Tin tức sự kiện

Hòa chung không khí cùng nhân dân cả nước hướng về biển, đảo của Tổ Quốc, những năm qua sinh viên
Trường Đại học Nha Trang đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt
Nam.

Giao lưu văn nghệ với chiến sĩ đảo An Bang - quần đảo Trường Sa, tháng 4.2013

Ngày 15/5/2014, hơn 7.000 sinh viên cùng CBVC Nhà trường đã tham gia mít tinh biểu thị lòng yêu nước,
ủng hộ Chính phủ và các lực lượng chấp pháp trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải
Dương 981, tàu và máy bay ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Hưởng ứng chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2014” với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt
Nam”, Hội Sinh viên đã quyên góp trên 35 triệu đồng từ hơn 120 chi hội toàn Trường để ủng hộ chương trình
xây dựng cột cờ Tổ Quốc trên đảo Thổ Chu, Phú Quốc. Hàng năm, Đoàn TN, Hội SV tổ chức tặng cờ Tổ quốc
cho đồng bào, chiến sĩ đang sống, làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên, sinh viên Nhà trường còn tích cực tham gia viết bài
dự thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”; tham gia các hội thi văn nghệ về biển đảo quê hương, giao lưu với chiến sĩ
bộ đội hải quân…

Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền là nghĩa vụ của mọi người dân, đặc biệt là thế hệ
trẻ. Chúng ta tiến hành việc này bằng sức mạnh tổng hợp. Hiện nay, chúng ta bảo vệ chủ quyền trong thời kỳ
hòa bình, cần phải giữ ổn định môi trường cho sự phát triển, cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Nhiệm vụ của mỗi người là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tất cả tiềm lực, khả năng của bản thân.
Thanh niên bảo vệ Tổ quốc là tham gia phát triển kinh tế, khai thác khoáng sản, du lịch, dầu khí... Không chỉ lực
lượng hải quân mới bảo vệ biển, đảo mà cả dân quân tự vệ biển, trí thức trẻ của các trường ĐH thuộc các
ngành nghề phát triển nguồn lực biển, khí tượng thủy văn... Đó cũng là một cách để thể hiện tinh thần yêu nước
của mình.

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang với biển, đảo của Tổ quốc 

Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hồ Viết Toàn (54KT3)

Các tin mới hơn

 Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam

 Sinh viên Trường Đại học Nha Trang với công tác bảo vệ môi trường

Các tin cũ hơn

 Lịch sử, ý nghĩa tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

 Xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Thủy sản thời kỳ 1966 - 1975

 Diễn đàn về An toàn thực phẩm lần thứ tư

 Lịch sử Ngày Môi trường Thế giới 05/6

 Công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
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