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Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Thông báo lịch nghỉ tết cho

HSSV và kế hoạch đón tết cho
HSSV ở lại trường và lưu học
sinh nước ngoài

 Thông báo: Tổ chức hội nghị

tổng kết công tác an ninh trật tự
năm 2014

 Thông báo về việc tổ chức Ngày

hội Mở - NTU Open Day 2015

 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

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 08/02/2015, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức trao quà Tết Ất Mùi 2015 cho người dân thôn

đảo Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. 

Chuyển quà tặng lên tàu tới thôn đảo Điệp Sơn

Những món quà nhỏ mang tinh thần lá lành đùm lá rách

Trao quà Tết cho người dân đảo Điệp Sơn 

45 phần quà trị giá gần 12 triệu đồng, 550kg gạo, hơn 100 bộ quần áo mới, nhiều bút
vở, bánh kẹo cho người dân trên đảo. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Trẻ em háo hức chờ nhận quà

Trao quà cho người dân thôn đảo

Niềm vui trẻ thơ khi được nhận quà



Tết ấm áp, tương thân tương ái đối với người dân thôn đảo

Thôn Điệp Sơn có 63 hộ với 312 nhân khẩu, đời sống bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong việc

giao lưu, thông thương với đất liền và cả việc học cho con em. Với tinh thần chia sẻ sự khó khăn, thiếu thốn của

bà con thôn đảo, giúp người dân nơi đây đón một cái Tết ấm áp, các tình nguyện viên là các CBVC và các sinh

viên của Nhà 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 trẻ em, 05 phần quà danh cho các cụ cao tuổi

trong thôn đảo.

Tặng quà cho các cụ cao tuổi trong thôn



Những kỷ niệm của chuyến đi sẽ giúp các sinh viên phấn đấu hơn
 trong học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội

Chương trình trao quà Tết cho người dân thôn đảo Điệp Sơn thuộc chuỗi hoạt động tình nguyện “Xuân

yêu thương 2015” do Đoàn Thanh niên Trường ĐHNT phát động. Sắp tới, từ ngày 28/02 đến 09/3/2015, 80 tình

nguyện viên sẽ trở lại đảo thực hiện các công việc hỗ trợ bà con nơi đây như: Lắp đặt hệ thống điện, chiếu

sáng, phát thanh; Xây dựng sân chơi cho trẻ em; Chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, chuyển giao công

nghệ....

Các tình nguyện viên sẽ còn quay trở lại để góp công sức
giúp người dân thôn đảo vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn

Tin: Hồ Chí Hận

Ảnh: Phạm Ngọc Bích

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn
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 Trao quà tết cho bà con xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh

 Phát động cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015

 Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 Sinh viên đồng hành cùng công tác hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2015

 Đoàn trường tham gia chương trình "Đại học không giảng đường" tại Quảng Nam
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