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Tin tức sự kiện

       Để tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014, thảo luận và thống nhất
phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2014 - 2017, bầu Ban Chấp hành mới, ngày
30/5/2014, Đoàn Trường đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa. Về phía Nhà trường có sự hiện diện của TS. Vũ Văn
Xứng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, Khoa/Viện cùng hơn 200 đoàn viên
đại diện cho 13.000 đoàn viên toàn Trường.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2014, Đoàn Trường đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: biên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIV,
nhiệm kỳ 2014 - 2017 

Đồng chí Lê Công Lập (giảng viên Khoa Xây dựng) được đại hội bầu giữ chức Bí thư
Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 - 2017. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Trong nhiệm kỳ 2012 - 2014, Đoàn Trường đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: biên
tập, xuất bản cuốn tài liệu "Những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với gần 400 câu chuyện;
thi và đạt giải nhì tập thể cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam", giải nhì tập thể cuộc thi "Thanh niên với văn
hóa giao thông năm 2013"; Vận động đoàn viên, thanh niên hiến tặng hơn 4.000 đơn vị máu; Trao tặng 01 ngôi
nhà nhân ái trị giá 20 triệu đồng cho gia đình cựu thanh niên xung phong; Thực hiện 01 công trình thanh niên trị
giá 8 triệu đồng; Tổ chức quyên góp, tặng quà đồng bào, chiến sĩ Trường Sa trị giá 10 triệu đồng; Tổ chức giao
lưu quốc tế với sinh viên Lào và Thái Lan; Tặng hơn 100 suất quà, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết nạp Đảng được 86 đoàn viên ưu tú….

Ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 - 2017 ra mắt đại hội

Những thành tích đạt được đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lành
mạnh, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Kế thừa kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế còn tồn tại, Đại hội thống nhất biểu
quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2014 - 2017 với những mục tiêu cụ
thể:

1. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ý thức, đạo đức đối với đoàn viên, sinh viên, góp phần hình thành nếp
sống văn minh trong học tập và rèn luyện, tự hào là sinh viên Đại học Nha Trang.

2. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các Đoàn Khoa/Viện nhằm
phát triển đa dạng, sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động hỗ trợ học tập,
rèn luyện góp phần tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên, sinh viên phấn đấu, trưởng thành.

3. Đa dạng hóa các sân chơi học thuật, tổ chức nhiều hơn các hoạt động hỗ trợ cán bộ, giảng viên trẻ và
đoàn viên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

4. Tăng cường xã hội hóa, mở rộng giao lưu và hợp tác với các đơn vị bên ngoài nhằm huy động thêm
nguồn lực hỗ trợ các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Để tổ chức các hoạt động của Đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29
đồng chí, đồng chí Lê Công Lập (giảng viên Khoa Xây dựng) được bầu giữ chức Bí thư.

Tân Bí thư Lê Công Lập phát biểu tại đại hội
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Đ/C Võ Hoàn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng hoa
chúc mừng tân Bí thư Đoàn Trường

Nhân dịp Đại hội, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao khen thưởng cho 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014; Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trao 15
suất học bổng (trị giá 7.500.000 đồng) cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và phong trào Đoàn, Hội.

Ngân hàng TMCP Phương Đông trao học bổng cho sinh viên Nhà trường
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© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao khen thưởng cho 19 cá nhân

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Nha Trang lần thứ XXIV đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ cùng sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
Đoàn cấp trên, Đoàn Trường hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều thành công, góp phần tạo môi trường
giáo dục lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Ngày hội hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Trường Đại học Nha Trang

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014

 Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Trường ĐHNT tham gia Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa năm 2014
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