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 TRAO TIỀN ỦNG HỘ CHO SINH VIÊN THÂN VĂN CƯỜNG KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Ngô Văn An - Bộ môn Mác-Lênin - 07/06/12-04:45:11

Hơn 13 tri ệu đồng ti ền quyên góp, ủng hộ đã được trao t ận nơi cho gia đình sinh viên Thân V ăn
Cường

Ngày 03/06/2012, một tổ công tác gồm 4 đồng chí đại diện cho Đoàn

Thanh niên, Hội Sinh viên Trường, Đoàn Khoa Điện – Điện tử đã đến

tận nơi thăm hỏi, động viên và trao số tiền quyên góp ủng hộ của tập

thể cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường cho gia đình sinh viên

Thân Văn Cường.

Được biết,  ngày 17/4/2012,  trên đường đến trường,  sinh viên

Thân Văn Cường lớp 51 ĐĐT, Khoa Điện - Điện tử đã gặp phải một

tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến em bị chấn thương sọ não và

phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được các bác sỹ mổ cấp cứu,

Cường đã qua được cơn nguy kịch, hiện trạng sức khỏe của em đang dần ổn định, nhưng trí nhớ vẫn

chưa phục hồi. Trước tình hình trên, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã gửi thư kêu gọi sự quyên

góp ủng hộ của cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường. Sau 3 tuần phát động, với tinh thần

tương thân, tương ái, cùng nhau chia sẻ khó khăn hoạn nạn, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà

trường đã quyên góp được tổng số tiền là 13.198.000 đồng, trong đó, riêng thầy Lê Văn Khẩn, giảng viên

Khoa Công nghệ Thực phẩm đã ủng hộ 500.000 đồng.

Thay mặt cho cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường, đồng chí Đỗ Quốc Việt - Phó Bí

thư Đoàn Trường đã trực tiếp trao số tiền 13.198.000 đồng tới gia đình sinh viên Thân Văn Cường. Cầm

trên tay số tiền nhân ái, đại diện gia đình sinh viên Cường đã xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến cán bộ

giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường đã ưu ái quan tâm chia sẻ, động viên gia đình trong lúc khó

khăn.

Quyên góp, ủng hộ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là một hoạt động xã hội thường niên, mang

ý nghĩa giáo dục sâu sắc của tập thể cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường. Hi vọng, với

nghị lực của bản thân và sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, sinh viên Cường sẽ sớm hồi phục và tiếp

tục trở lại giảng đường Đại học./. Danh sách tập thể và cá nhân quyên góp, ủng hộ (xem tại đây)

Các tin khác

  Bộ môn K ỹ thu ật Tàu Thủy tổ chức thành công sân ch ơi chuyên môn cho
sinh viên l ớp 52TT

  Đoàn trường Đại học Nha Trang t ổ chức ký cam k ết cuộc vận động “Mùa thi
nghiêm túc - ch ất lượng”

  Đồng chí Ph ạm Hùng - t ấm gương su ốt đời hy sinh vì s ự nghi ệp cách m ạng,
vì hạnh phúc nhân dân

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VÀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -
AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC KHÁNH HÒA.

  " Chi ến d ịch tình nguy ện mùa xuân" - Liên chi h ội Khoa K ế toán Tài chính

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Lễ ký kết th ỏa thu ận hợp tác gi ữa Đại học Nha Trang v ới Đại học Liên bang
Viễn Đông, Liên bang Nga

  Tết thi ếu nhi 1/6 cho tr ẻ em nghèo h ọc giỏi huy ện mi ền núi Khánh V ĩnh

  ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG RA QUÂN HƯỞNG
ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2012

  4 đảng viên được trao Huy hi ệu 30 năm tuổi Đảng
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