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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 Thông báo quyết toán thuế

TNCN 2014

 Thông báo tuyển kế toán dự án

 Thông báo lịch xét chức danh

Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015

 Thông báo tuyển chọn sinh viên

dự thi Tin học văn phòng thế giới
2015

 

  
Tin tức sự kiện

Từ ngày 01 đến 09/3/2015, gần 100 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Nha Trang đã chung tay đem

“Xuân yêu thương 2015” về thôn đảo Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Bán hoa Tết quyên góp cho chương trình

Chương trình có sự hỗ trợ của Huyện Đoàn Vạn Ninh

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động tình nguyện này, Đoàn trường đã vận động gây quỹ cho

chương trình và thực hiện một số công việc thiết thực như: Xây nhà đặt máy phát điện để tránh ảnh hưởng thời

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang đem “Xuân yêu thương 2015” đến thôn
đảo Điệp Sơn 

Hoạt động tình nguyện thường niên “Xuân yêu thương” với ý nghĩa chia sẻ khó khăn
với người dân ở các địa phương. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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tiết, gió biển; Tặng máy phát điện công suất 10KW thay cho máy phát điện cũ đã hỏng; Trồng trụ điện bê tông

cốt thép, thay mới toàn bộ đường dây điện trên đảo; Lắp đặt hệ thống phát thanh và chiếu sáng toàn bộ thôn

đảo; Xây dựng sân chơi với các trò chơi vận động liên hoàn dành cho trẻ em; Tổ chức chương trình giáo dục

cho trẻ em, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường và tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với người dân...

Xây nhà đặt máy phát điện

Lắp đặt đường điện cho bà con

Làm sân chơi chung cho trẻ em



Những nụ cười nơi sân chơi mới tại thôn đảo

Thông qua chuỗi hoạt động tình nguyện thường niên “Xuân yêu thương” với ý nghĩa chia sẻ khó khăn với

người dân các địa phương, Đoàn Trường ĐHNT đã góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần, truyền thống

tương thân tương ái cho các đoàn viên, thanh niên. Thời gian tới, Đoàn Trường ĐHNT sẽ tiếp tục đem lại thêm

những mùa xuân ấm áp tình thân tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

Chia tay trẻ em thôn đảo
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Những giọt nước mắt tạm biệt

Trước đó, vào ngày 08/02/2015, các tình nguyện viên là các CBVC và sinh viên của Trường đã đến thăm và

trao tặng 45 phần quà (trị giá gần 12 triệu đồng), 550kg gạo cho các hộ gia đình, hơn 100 bộ quần áo mới,

nhiều bút, vở, bánh kẹo cho các trẻ em và 05 phần quà dành cho các cụ cao tuổi trong thôn đảo nhằm hỗ trợ bà

con đón Tết Ất Mùi 2015 vui vẻ, ấm áp.

Hồ Chí Hận

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015 tại Vạn Ninh

 “Đoàn viên - sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015” tại Trường THPT Hoàng Hoa

Thám (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

 Ngày mở - NTU Open Day 2015

 Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Thiên Thạch Việt Nam

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