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Tin tức sự kiện

Sáng 30/5/2014, Công đoàn Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu

tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ viên chức (CBVC) và học

sinh, sinh viên (HSSV) Nhà trường tham gia.

Toàn cảnh ngày hội hiến máu tình nguyện
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút được

gần 600 CBVC, HSSV Nhà trường đến tham gia. Kết thúc buổi hiến máu, đã có 435 đơn vị máu được tiếp nhận,
toàn bộ lượng máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa và Viện Huyết
học - Truyền máu Trung ương để kịp thời bổ sung vào kho dự trữ máu của tỉnh Khánh Hòa và Trung ương, góp
phần tạo thêm nguồn máu quý báu vào công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện, mang lại
sự sống, niềm vui, niềm hạnh phúc cho hàng nghìn người bệnh đang cần truyền máu.

  

Sinh viên Trường ĐHNT luôn tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Trường Đại học Nha Trang 

600 CBVC và HSSV Nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 435 đơn
vị máu. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

“Hiến máu tình nguyện” là một hoạt động xã hội được Công đoàn Trường Đại học Nha Trang phát động
nhằm nâng cao nhận thức trong CBVC và HSSV về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người.

Ảnh: Trương Trọng Ánh

Các tin mới hơn

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017

Các tin cũ hơn

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014

 Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Trường ĐHNT tham gia Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa năm 2014

 Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
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