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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

Tối 26/3/2015, tại Hội trường Số 3, Đoàn Trường tổ chức Gala tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm
84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm
kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Đoàn Trường Lê Công Lập tổng kết Tháng Thanh niên

Thầy Phan Thanh Liêm - Phó Hiệu trưởng và thầy Trần Doãn Hùng - Trưởng phòng Đào tạo trao giấy khen
cho sinh viên tham gia chiến dịch "Sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp - tuyển sinh"

Gala tổng kết Tháng Thanh niên và vinh danh chiến sĩ tình nguyện 

Trao 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất do Công ty Yến Sào Khánh Hòa tài trợ
và vinh danh các chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận tình nguyện. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Tham dự đêm Gala có thầy Phan Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy,
cô lãnh đạo các Khoa/Viện, Phòng/Ban, Bí thư các Đoàn Khoa/ Viện cùng hơn 1.000 cán bộ Đoàn và sinh viên
tình nguyện.

Với lực lượng hơn 13.000 ngàn đoàn viên, thời gian qua, Đoàn Trường đã có nhiều hoạt động thiết thực và
buổi Gala tổng kết là dịp để nhìn lại những việc đã làm được và chưa làm được. Một số hoạt động nổi bật được
tổ chức như: Hội thao SV toàn Trường chào mừng Ngày thành lập Đoàn; Hội thảo Tư vấn hướng nghiệp cho SV
năm cuối với gần 1.000 SV tham gia; tổ chức thành công Hội thảo Khoa học cho khối các Trường - Viện trong
tỉnh Khánh Hòa; Chiến dịch "SV đồng hành cùng công tác hướng nghiệp - tuyển sinh" - hoạt động mới, sáng tạo
và hiệu quả; Chiến dịch tình nguyện quy mô lớn ở thôn Đảo Điệp Sơn - Xã Vạn Thạnh - Huyện Vạn Ninh, thu hút
gần 80 tình nguyện viên tham gia trong 10 ngày; Chuỗi dự án "Sân chơi vận động cho trẻ em" - sản phẩm có ý
nghĩa xã hội lớn, ghi dấu ấn của tuổi trẻ Nhà trường, đồng thời, sự thành công của dự án mở ra hướng đi mới,
tiềm năng của Đoàn Trường, đó là lĩnh vực hợp tác quốc tế. Bên cạnh những hoạt động tích cực, hiệu quả,
Đoàn Thanh niên còn những khó khăn, hạn chế, cần khắc phục và đổi mới trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Văn Toản - Trưởng phòng Công tác sinh viên trao giấy khen của Hiệu trưởng
cho các cá nhân đóng góp tích cực trong chuỗi "Sân chơi miễn phí cho trẻ em vùng khó khăn"

Thầy Nguyễn Thế Hân - Phó Bí thư Đoàn Trường trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện năm học vừa qua



Thầy Hồ Chí Hận - Bí thư Đoàn Khoa Xây dựng nhận giấy khen của Hiệu trưởng
vì những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn

Trao giải nhất hạng mục Bóng đá mini nam của Hội thao
cho Đoàn Viện Công nghệ sinh học & Môi trường

Trao giải cho hạng mục Bóng chuyền của Hội thao

Tại đêm Gala, các cán bộ Đoàn và sinh viên tình nguyện xuất sắc đã được nhận Giấy khen, trong đó có 10
cán bộ Đoàn nhận Giấy khen của Hiệu trưởng, 100 sinh viên tình nguyện nhận giấy khen của Đoàn
Trường; trao 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất do Công ty Yến Sào Khánh Hòa tài trợ cho sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn.

      Nhân dịp này, Đoàn Trường phát động cuộc thi viết bài tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam tới toàn thể
sinh viên.
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Công ty Yến Sào Khánh Hòa trao học bổng cho các sinh viên vượt khó

Trần Phương Ngọc Tú

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đại hội Chi bộ Đào tạo thành công tốt đẹp

 Cuộc thi “Ẩm thực sinh viên” lần thứ nhất của khoa CNTP

 Chi bộ Viện Nuôi trồng thủy sản lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 Gặp mặt cán bộ đã nghỉ hưu của Trường nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

 Tuyên dương, khen thưởng con CBVC-NLĐ trúng tuyển đại học, sau đại học năm 2014
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