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 ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG RA QUÂN HƯỞNG
ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2012
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 04/06/12-09:30:21

Hơn 5000 sinh viên tham gia h ưởng ứng ngày Môi tr ường th ế giới

Thực  hiện kế  hoạch tổ  chức  các  hoạt
động hưởng ứng Ngày Môi  trường Thế  Giới
05/06/  2012.  Sáng  ngày  03/6/2012,  Đoàn
trường Đại học Nha Trang đã trực tiếp chỉ đạo
các Đoàn Khoa, Viện, tham gia tổng vệ sinh,
thu  gom,  xử  lý  rác  thải  trong  khuôn  viên
Trường, khu vực lân cận Trường và bờ biển
Nha Trang.

Theo kế hoạch, các đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia dọn vệ sinh tại
các  khu vực được phân công  như  sau:  Đoàn Khoa Ngoại  ngữ,  làm vệ  sinh
đường đi từ cổng chính của Nhà trường đến giảng đường G1.Đoàn Khoa Nuôi
trồng Thủy sản tại khu vực đường đi trước nhà thi đấu đa năng, nhà xe cán bộ
đến giảng  đường  G2.Đoàn Khoa Công  nghệ  Thực  phẩm  tại  khu vực  giảng
đường G3, B3, khu nhà thực hành. Đoàn Khoa Xây dựng  tại  khu vực giảng
đường G4 và Hội trường số 1. Đoàn Khoa Công nghệ thông tin tại khu vực giảng
đường G5, G6. Đoàn Khoa Điện – Điện tử tại khu vực đường đi sau dãy nhà hiệu
bộ đến G3, khu vực xung quanh Bảo tàng Ngư cụ. Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính
tại khu vực khuôn viên G7 và từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đến cầu vượt
Phạm Văn Đồng. Đoàn Khoa Kinh tế tại khuôn viên xung quanh G8, nhà truyền
thống, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông tại khu
vực xung quanh văn phòng khoa Khoa Kỹ thuật Giao thông, Xưởng Cơ khí. Đoàn
Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tại  khu vực Thư viện Trường. Đoàn
Khoa Cơ khícùng 100 SV khoa Kinh tế tham gia dọn vệ sinh khu vực bờ biển từ
Hòn Đỏ đến nhà hàng Sannet cùng với các trường khác do Tỉnh Đoàn chỉ đạo.

Buổi lao động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 5000 đoàn
viên, thanh niên Nhà trường. Với tinh thần làm việc khấn trương, nghiêm túc chỉ
trong gần ½ ngày, các Đoàn Khoa, Viện trong trường đã hoàn thành nội  dung
công việc, thu gom được một số lượng rác thải lớn, tạo ra cảnh quan môi trường
xanh – sạch – đẹp.

Thiết nghĩ, đây là một hoạt động rất thiết thực của Đoàn trường Đại  học
Nha Trang nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường nâng cao
nhận thức, ý thức và hành động trong hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường,
góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện hơn với  môi trường, tạo ra
không gian xanh – sạch - đẹp phục vụ tốt cho công tác giáo dục đào tạo, đồng
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thời đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
của các cơ sở Đoàn Khoa, Viện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội
Đoàn Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIII (Nhiệm kỳ 2012 - 2014).

 

Tin bài và ảnh: Ngô V ăn An – Khoa Khoa h ọc Chính tr ị.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG ĐHNT THAM
GIA HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2012

Lễ ra quân hưởng ứng ngày môi trường
thế giới 2012

Đoàn khoa Kế toán -Tài chính

Đoàn Khoa Điện – Điện tử
. Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm tại

khu vực giảng đường G3

 Tin: Tại TP. Nha Trang: Hơn 1.500 người tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế
giới

 

Các tin khác

  " Chi ến d ịch tình nguy ện mùa xuân" - Liên chi h ội Khoa K ế toán Tài chính

  Lễ ký kết thỏa thu ận hợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Liên bang
Viễn Đông, Liên bang Nga

  Tết thi ếu nhi 1/6 cho tr ẻ em nghèo h ọc gi ỏi huy ện mi ền núi Khánh V ĩnh
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  4 đảng viên được trao Huy hi ệu 30 năm tuổi Đảng

  Hơn 200 con cán b ộ viên ch ức Nhà tr ường tham gia T ết thi ếu nhi 01/6

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá b ố mẹ và chọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy sản”

  Hội ngh ị Đổi mới phương pháp gi ảng d ạy và đánh giá Khoa K ế toán - Tài
chính
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