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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Mit tinh phản đối Trung Quốc vi

phạm chủ quyền lãnh hải Việt
Nam

 Thông báo tổ chức Hội thảo

quốc tế Việt Nam - Đài Loan về
Công nghệ nuôi biển tiên tiến

 Thông báo tổ chức hội thảo với

Đại học Ohio - Hoa Kỳ

 Thông báo tuyển Giảng viên đợt

2 năm 2014

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ

tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học
Đợt I năm 2014

 

  
Tin tức sự kiện

Lớp học được tổ chức trong 5 ngày từ 06/5 - 10/5/2014. Với lớp đối tượng kết nạp Đảng, các quần chúng
ưu tú sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.

Đ/c Phạm Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đọc diễn văn khai mạc

Các học viên lớp đảng viên mới sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề: Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của
Đảng ta; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCS VN; Đường lối

và chiến lược phát triển KT - XH; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; CNXH và
phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ
động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, học viên các lớp còn được nghe báo cáo tình hình thời
sự trong nước, thế giới thời gian qua.

Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014 

43 đảng viên mới và 406 quần chúng ưu tú tham dự lớp học. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hàng năm, Đảng ủy đều tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị dành cho hơn 400 quần chúng ưu tú và đảng
viên dự bị là cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường. Lớp học được tổ chức giảng dạy theo đúng quy định của
Ban Tổ chức Trung ương về nội dung kiến thức và thời gian học tập. Thông qua các lớp học, giúp cho quần
chúng ưu tú và đảng viên dự bị có thêm những hiểu biết về lý luận chính trị, về đường lối và chính sách của
Đảng, từ đó xác định rõ mục tiêu rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và hoàn
thành tốt nhiệm vụ của đảng viên mới.
 
      Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang hiện có 297 đảng viên, trong đó có 49 đảng viên là sinh viên. Mỗi năm,
Đảng bộ Trường kết nạp được hơn 40 đảng viên mới là cán bộ viên chức và sinh viên.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2016

 Cảm xúc Điện Biên

 Khoa Điện - Điện tử tham dự hội thảo về chuyển giao “Công nghệ năng lượng mặt trời”

 Hội nghị “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” của Khoa Công nghệ Thực phẩm
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