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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

Bắt đầu từ những năm 1960, dấu hiệu cho thấy sự phát triển ngày càng tăng của nạn suy thoái môi trường
ngày một rõ ràng hơn, con người ngày càng ý thức được những ảnh hưởng có hại của mình đối với môi trường
sống. Hội nghị của Liên Hợp Quốc về con người và môi trường tổ chức tại Stockholm (thủ đô Thụy Điển) từ ngày
05 - 06/6/1972 là kết quả của những nhận thức mới này, là hành động đầu tiên đánh dấu sự nỗ lực chung của
toàn thể nhân loại nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường. Trong cuộc họp này, Chương trình Môi trường của
Liên Hợp Quốc được thành lập vào ngày 05/6. Kể từ đó, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 05/6 hàng năm làm Ngày
Môi trường Thế giới và khuyến khích người dân, Chính phủ, các tổ chức của tất cả các nước trên thế giới tổ
chức các hoạt động nhằm cải thiện môi trường ở nước mình trong ngày này.

Bắt đầu từ năm 1987, để khuyến khích tinh thần và trách nhiệm bảo vệ môi trường của toàn thể nhân dân
trên thế giới, Liên Hợp Quốc đã phát động thêm Lễ trao giải thưởng Global 500 được tổ chức vào đúng ngày
môi trường thế giới tại thành phố được chọn làm trung tâm tổ chức lễ kỷ niệm ngày này trên thế giới. Hàng năm,
Liên Hợp Quốc sẽ chọn ra những người có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường để trao giải
thưởng Global 500.

Từ năm 1982, Việt Nam đã hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày lễ này trong phạm vi cả nước. Hàng
năm, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan phát động và tổ
chức sôi nổi ngày lễ này ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước với các hoạt động như: tổ chức các chiến dịch làm
sạch đẹp môi trường sống, môi trường làm việc... và chọn ra một địa phương đại diện làm nơi tổ chức các hoạt
động trọng tâm cho cả nước. Lễ kỷ niệm Ngày 5/6 hàng năm ở Việt Nam thường có sự tham gia của mọi tầng lớp
như: các quan chức Chính phủ, đại diện của các cơ quan, tổ chức quốc tế và các đại sứ quán ở Việt Nam, học
sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể...

Một số hình ảnh về SV Trường ĐH Nha Trang tham gia hoạt động bảo vệ môi trường

Lịch sử Ngày Môi trường Thế giới 05/6 

“Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững” - chủ đề Ngày Môi
trường Thế giới năm 2015 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Mai Hoàng Minh sưu tầm

Các tin mới hơn

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

 Diễn đàn về An toàn thực phẩm lần thứ tư

Các tin cũ hơn

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

 Vui Tết Thiếu nhi 1/6

 Ngày hội khởi nghiệp, tuyển dụng cùng Intel Việt Nam tại Trường

 Xây dựng và phát triển Liên chi bộ Khoa Thủy sản (thời kỳ 1959 - 1966)

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
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