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 Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú
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Những khó khăn, vướng mắc của sinh viên nội trú được lắng nghe và giải quyết

Các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trung tâm Phục vụ trường học của Nhà trường với tất cả sinh viên

nội trú được tổ chức trong hai ngày 30/12/2011 và 03/01/2012.

Hầu hết các ý kiến đều đánh giá tốt chất lượng của hệ thống ký túc xá cũng như tinh thần phục vụ của

đội ngũ cán bộ ở đây. Sinh viên cũng hiến kế đề nghị thành lập Đội tự quản để hỗ trợ cho công tác quản

lý, giữ gìn an ninh trật tự các khu ký túc xá. Nhiều em đã tình nguyện tham gia lực lượng này.

Một số vấn đề sinh viên đề nghị Nhà trường quan tâm giải quyết cũng được trao đổi thẳng thắn xung

quanh việc hỗ trợ các dịch vụ vật chất và sinh hoạt tinh thần cho họ như: đảm bảo an toàn, trật tự cho ký

túc xá; đảm bảo điện nước đầy đủ, thường xuyên; nhanh chóng sửa chữa các trang thiết bị phục vụ sinh

hoạt bị hư hỏng; tăng cường tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các ký túc xá...

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm Phục vụ trường học phát biểu tại buổi đối thoại

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của

cán bộ quản lý và yêu cầu ký túc xá cần có nhiều hình thức, giải pháp hơn nữa để phục vụ các em sinh

viên nội trú yên tâm học tập, giải quyết dứt điểm những ý kiến phản ánh và đề nghị để hướng tới một khu

ký túc xá văn minh, thân thiện, chất lượng.

Đối thoại với sinh viên là một hoạt động thường xuyên của Trường Đại học Nha Trang, là kênh thông

tin hữu ích và trực tiếp cho lãnh đạo Nhà trường nắm bắt những khó khăn, đề nghị của sinh viên để kịp

thời giải quyết.
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