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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 Thong báo tổ chức Hội nghị

khoa học Châu Á về CN Thông tin

 Thông báo tuyển sinh chương

trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý
hệ sinh thái biển và biến đổi khí
hậu

 Thông báo số 01 về tổ chức Hội

thảo khoa học nhân kỷ niệm 45
năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 16/11/2014, tại thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Đoàn Trường Đại học Nha Trang đã tổ
chức lễ khánh thành, bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi miễn phí cho trẻ em". Tham dự buổi lễ có Đ/C Võ
Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Đ/C Phan Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, đại diện các
nhà tài trợ. Về phía Nhà trường có Đ/C Lê Công Lập - Bí thư Đoàn Trường, các đoàn viên, thanh niên Trường
Đại học Nha Trang cùng gần 100 trẻ em trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh và các vùng lân cận.

  Đ/C Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn trao chứng nhận công trình thanh niên cấp tỉnh
cho Đoàn Trường Đại học Nha Trang

Cắt băng khánh thành sân chơi

Bàn giao công trình thanh niên "Sân chơi miễn phí cho trẻ em" 

Sân chơi tại thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đây là công trình đầu tiên trong dự án chuỗi các "Sân chơi miễn phí cho trẻ em" do Đoàn Trường thực hiện
với sự tài trợ của Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị (Action for the city), Nhóm Thiện nguyện Haly Hely.
Công trình được khởi công ngày 19/10/2014 và hoàn thành ngày 16/11/2014 do Đội Tình nguyện Khoa Xây
dựng, CLB Kỹ năng Trẻ, Đội Mùa hè xanh NTU 2014, CLB Hoa Hướng Dương trực tiếp thi công. Sân chơi dành

cho trẻ em có diện tích hơn 200m2 bao gồm khu liên hoàn các trò chơi như xích đu, thang leo bằng dây thừng,
monkey bar, zipline… với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng.

Trò chơi dân gian

Các trò chơi vận động liên hoàn

Trẻ em của xã đã có sân chơi đúng nghĩa



Niềm vui trẻ thơ khi có một sân chơi của riêng

Nhân dịp lễ khánh thành, bàn giao sân chơi, Đoàn Trường đã tổ chức Ngày hội vui chơi và trao tặng 100
suất quà (vở, bút, bánh, kẹo…) cho các em có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Thạnh.

Trao tặng quà cho thiếu nhi xã Vĩnh Thạnh

Công trình thanh niên "Sân chơi miễn phí dành cho trẻ em" của Đoàn Trường được Tỉnh Đoàn Khánh Hòa
đánh giá cao và sự cảm ơn chân thành từ lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh. Công trình cũng góp phần nâng cao ý thức,
tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của mỗi đoàn viên, thanh niên, CBVC Nhà trường và tạo dựng,
phát triển mối quan hệ giữa Nhà trường với các tổ chức, đoàn thể trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, với
"Sân chơi miễn phí cho trẻ em", thiếu nhi tại các xã khó khăn có nơi vui chơi, sinh hoạt, được quan tâm, chăm
sóc để phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
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Đội Mùa hè xanh NTU 2014 thực hiện lắp vách bằng tầm vông

Từng chi tiết của công trình đều được chăm chút kỹ, đảm bảo độ an toàn

Thời gian tới, Đoàn Trường ĐHNT tiếp tục thực hiện dự án chuỗi các "Sân chơi miễn phí dành cho trẻ em"
trên khắp các xã, phường có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Khánh Hòa. Công trình tiếp theo được thực hiện vào
tháng 2/2015 tại khuôn viên Trường Tiểu học Khánh Hòa - Jeju thuộc thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam
Lâm, nơi có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc Raglai với kinh tế còn nhiều khó khăn.

Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

 Hiệu trưởng làm việc với đại diện Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

Các tin cũ hơn

 "Ngày hội việc làm - Tương lai dành cho bạn"

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Trường Đại học Tây Bắc

 Khai mạc triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

 Thảo luận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng - KUAS (Đài Loan)

 Trường THCS Hùng Vương (TX Ninh Hòa) giao lưu, hướng nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang
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