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 ĐỘI TÌNH NGUYỆN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - “HÀNH ĐỘNG NHỎ - TRÁI
TIM LỚN”
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 16/05/12-01:28:54

Tin bài: Lê Thanh Nhân - Đoàn Khoa Công ngh ệ Thực phẩm
Với mục đích tình nguyện vì cộng đồng, ngày 13 tháng 5, Đội sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ

Thực phẩm đã tổ chức ngày tình nguyện với khẩu hiệu “Hành động nhỏ - Trái tim lớn”.

Tham gia ngày tình nguyện có hơn 80 sinh viên cùng các thầy, cô trong Khoa với hoạt động: buổi sáng

làm vệ sinh bờ biển Phạm Văn Đồng, làm vệ sinh và thăm hỏi tặng quà cho người già tại Trung tâm Bảo

trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa; buổi chiều, tổ chức vui chơi và tặng quà các em nhỏ ở Nhà tình thương Phước

Đồng.

Kết thúc ngày tình nguyện, màu áo thanh niên của mọi người ai cũng ướt đẫm vì đã vượt qua một

quãng đường khá dài và mệt mỏi. Tuy nhiên, tất cả thành viên đều thấy hạnh phúc vì đã mang niềm vui

nho nhỏ đến với nhiều người. Chuyến đi cũng là một sự trải nghiệm cuộc sống đầy ý nghĩa, để khi quay về

ngồi trên ghế giảng đường, mỗi sinh viên sẽ tự ý thức phấn đấu trong học tập và rèn luyện để sau này góp

công sức xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh về hoạt động tình nguyện

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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Các tin khác

  Công đoàn Trường tổ chức các ho ạt động chuyên môn c ủa công đoàn và
Hội ngh ị quán tri ệt, tri ển khai th ực hi ện Ngh ị quyết TW4 khóa XI

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “XÂY D ỰNG ĐỜI
SỐNG MỚI” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HIỆN NAY

  Khai m ạc kỳ thi tuy ển Viên ch ức Nhà trường n ăm 2012

  Kết qu ả giải th ể thao sinh viên n ội trú l ần thứ XIV

  Kết qu ả hội thao Kh ối thi đua các tr ường Đại học - Cao đẳng - Trung c ấp
chuyên nghi ệp t ỉnh Khánh Hòa

  Khoa CNTT t ổ chức semina “Smarter Planet” và k ỳ thi tr ực tuy ến chứng ch ỉ
quốc tế IBM Cloud - 281

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH”

  Khai gi ảng lớp học Bồi dưỡng kết nạp Đảng và l ớp Đảng viên m ới
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