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Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

  
THÔNG BÁO

 Quyết định thành lập Ban Biên

tập Tạp chí KHCN

 THÔNG BÁO: Kế hoạch sắp

xếp, bố trí sinh viên vào ở nội trú
năm học 2015-2016

 Thông báo tham gia cuộc thi

"Thần nông đất Việt".

 Thông báo cắt điện ngày

30/5/2015

 Thông báo thi tuyển viên chức

 

  
Tin tức sự kiện

Phối hợp tốt

Thời điểm này, công tác khảo sát điểm thi và bố trí TS vào các điểm thi của 2 cụm thi đã hoàn thành. Theo đó,

cụm thi tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) chủ trì có 7 điểm thi tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa

bàn tỉnh với 3.245 TS. Cụm thi quốc gia do Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) chủ trì có 30 điểm thi trên địa

bàn TP. Nha Trang với 21.162 TS, trong đó có 11.173 TS của Khánh Hòa, còn lại là TS đến từ tỉnh Phú Yên.

Hầu hết các cơ sở GD được chọn là nơi đặt điểm thi đã có sự phối hợp và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kỳ

thi.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tại Trường Đại học Nha Trang

Ông Trần Doãn Hùng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHNT cho biết, Nhà trường đã hoàn tất việc huy động

cán bộ coi thi từ các trường ĐH, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường THPT, THCS trên địa bàn TP. Nha

Trang. Lực lượng cán bộ chấm thi bao gồm cả 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên đã được huy động với khoảng 500

người. Trường cũng làm việc với Phòng PA83 Công an tỉnh về phương án bảo vệ kỳ thi, từ việc giao nhận đề thi

gốc, tổ chức in sao đề thi, vận chuyển đề, giao nhận bài thi từ các điểm thi, bảo vệ khu vực chứa bài thi, tổ chức

chấm thi. Đồng thời, làm việc với Sở Giao thông vận tải khảo sát phân luồng phương tiện giao thông phục vụ kỳ

thi. Đặc biệt, việc đi lại tại nút giao thông ở điểm thi Trường ĐHNT và Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa dự kiến sẽ

gặp khó khăn vì có số lượng TS lớn (khoảng 4.500 TS) trong khi đường sá, hàng quán còn lộn xộn. Do đó, việc

tăng cường lực lượng Công an để đảm bảo an toàn và tránh tắc nghẽn giao thông trong ngày thi tại đây rất

được chú trọng. Ngoài ra, việc ký hợp đồng thỏa thuận về việc hỗ trợ bảo vệ, y tế, việc chuẩn bị văn phòng

phẩm phục vụ kỳ thi cũng cơ bản hoàn tất...

Cần thêm nhiều sự hỗ trợ

Năm nay, số lượng TS dự thi trên địa bàn tỉnh đông gấp khoảng 3 lần so với kỳ thi ĐH năm trước. Do đó, nhu

cầu về chỗ trọ đối với TS ở xa và người nhà đi cùng trong thời gian diễn ra kỳ thi cũng tăng cao, dự kiến không

dưới 20.000 chỗ. Hội Sinh viên Trường ĐHNT và các trường trên địa bàn tỉnh đã khởi động chương trình “Tiếp

sức mùa thi”. Tính đến ngày 18.6, đã huy động được khoảng 6.500 chỗ ở miễn phí hoặc giá rẻ (từ 10.000 -

35.000 đồng/chỗ/ngày) tại ký túc xá các trường ĐH, cao đẳng, nhà dân, chùa Long Sơn. Ông Nguyễn Hữu Mạnh

- Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHNT cho biết, do kỳ thi THPT quốc gia trùng với thời điểm

diễn ra Festival Biển Nha Trang nên việc tìm chỗ trọ cho TS tại các nhà nghỉ, khách sạn gặp nhiều khó khăn. Hội

Sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Việc hỗ trợ cho thí sinh (TS) cũng
đang được tiến hành khẩn trương. 
Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Sinh viên, Đoàn Thanh niên đang tích cực phát động chương trình tình nguyện tại chỗ, kêu gọi sinh viên vận

động chủ nhà trọ và cha mẹ mình tiếp nhận TS và người nhà về ở miễn phí, đồng thời kêu gọi các doanh

nghiệp, mạnh thường quân tham gia hỗ trợ cho TS. Trường ĐHNT cũng sắp hoàn tất bản đồ số hóa các điểm thi

để TS có thể lên mạng tìm kiếm điểm thi, phương tiện di chuyển, giá cước từ ga tàu, bến xe đến điểm thi. Đồng

thời, in bản chỉ dẫn cho TS, bao gồm cả số điện thoại, đường dây nóng của đội Tiếp sức mùa thi và những

người có trách nhiệm để hỗ trợ tối đa cho các TS. Đối với cụm thi tỉnh, để hỗ trợ cho các TS ở 2 huyện Khánh

Sơn, Khánh Vĩnh, đặc biệt là TS người dân tộc thiểu số thi tại TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh, Sở GD - ĐT

đã và đang làm việc với các địa phương để hỗ trợ phương tiện đi lại, chỗ ăn, nghỉ cho TS.

Đội Tiếp sức mùa thi Trường Đại học Nha Trang tìm nhà trọ cho thí

sinh

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 đang đến gần. Ngoài sự chuẩn bị tốt của các đơn vị chủ trì cụm thi, rất cần sự phối

hợp tích cực của các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của cá nhân, doanh nghiệp về chỗ ăn, nghỉ đối với TS để kỳ

thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Báo Khánh Hòa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

 Xây dựng Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước (từ 1986 - nay)

 Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Xây dựng Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường giai đoạn mới (thời kỳ 1976 - 1986)

 Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6) và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam
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