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Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Khoa học Công nghệ Hợp tác đối ngoại Tuyển sinh Sinh viên Newsletter

Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo tuyển Giảng viên

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây

dựng

 Thông báo Kết luận nội dung

gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN

CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA
HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT
VỚI QUỸ NAFOSTED

 Thông báo tổ chức Hội thảo do

Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

 

  
Tin tức sự kiện

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2015), ngày 28/3/2015, Chi đoàn 54CNMT đã
tổ chức buổi tình nguyện tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Với sự hướng dẫn của Ban quản lý Nghĩa trang, hơn 60 đoàn viên đã dọn vệ sinh (nhổ cỏ, lau chùi các
phần mộ liệt sĩ) và thắp hương, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động tình nguyện tri ân những người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên nhằm thể hiện
tình cảm và tinh thần “Uống nước, nhớ nguồn”, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc
và ý thức trách nhiệm của sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

Chi đoàn 54CNMT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ Hội Sinh viên

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

 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

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn 54CNMT 

Dọn vệ sinh và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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