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Cán bộ & giảng viên

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

Ngày 25/6, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
(tại cụm thi số 32 do Trường tổ chức). Đại diện 16 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà tài trợ tham dự.

Thay mặt hội đồng thi, ông Trần Doãn Hùng - Trưởng phòng Đào tạo đã thông báo với các nhà tài trợ khái
quát về cụm thi số 32 với 21.162 thí sinh (của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên) tham gia thi ở 30 điểm trên địa
bàn TP. Nha Trang. Mặc dù có quy mô lớn, nhưng công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi đã hoàn tất. Chủ trương
của lãnh đạo Trường là bất cứ thí sinh nào (đặc biệt thí sinh đến từ tỉnh Phú Yên và các huyện Khánh Sơn,
Khánh Vĩnh) có nhu cầu chỗ ăn, nghỉ đều được Nhà trường giải quyết, không để xảy ra tình trạng thí sinh không
dự thi được vì gặp khó khăn về chỗ ăn, nghỉ.

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm phát biểu tại lễ

Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm, thay mặt Nhà trường và thí sinh cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm chia sẻ
của các nhà tài trợ bằng nhiều việc làm cụ thể. Nhà trường cam kết toàn bộ vật phẩm tài trợ sẽ được phát trực
tiếp, công khai cho thí sinh tham gia thi, đồng thời mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng Nhà
trường trong các hoạt động tiếp theo.

Tại buổi lễ, Nhà trường chính thức tiếp nhận 600 chỗ ở, hơn 14.300 suất ăn miễn phí và các vật phẩm
khác (tổng giá trị 347.420.000đ) từ 16 nhà tài trợ gồm:

1. Hội Phật tử Khánh Hòa (Chùa Long Sơn) - 75.000.000đ và 500 chỗ ở miễn phí.

2. Công ty TNHH Long Sinh - 72.720.000đ và các phần quà (sữa, bánh ngọt).

3. Viễn thông Khánh Hòa (VNPT) - 66.900.000đ.

4. Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang - 30.000.000đ.

5. Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Khánh Hòa - 27.000.000đ và 10.000 bản đồ vị trí
các điểm thi.

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Nha Trang - 26.600.000đ.

7. Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Nha Trang - 10.000.000đ.

8. Tổng Công ty Khánh Việt - 10.000.000đ.

9. Công ty Cổ phần Cầu 10 - 10.000.000đ.

Tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 

Hơn 14.300 suất ăn miễn phí và các vật phẩm khác (tổng giá trị 347.420.000đ) được
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng cho thí sinh 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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10. Chùa Kim Long Nha Trang - 6.000.000đ và 100 chỗ ở miễn phí.

11. Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy, Trường ĐH Nha Trang - 5.000.000đ.

12. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng MQ - 2.200.000đ.

13. Công ty Cổ phần Asia (taxi Asia) Nha Trang - 2.000.000đ.

14. Đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa - 2.000.000đ.

15. Cà phê Yum Garden - 1.000.000đ.

16. PSG.TS Trang Sĩ Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang - 1.000.000đ.

Các suất ăn miễn phí sẽ được phát trực tiếp cho thí sinh vào các buổi trưa tại cổng Trường ĐH Nha Trang,
cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, cổng Học viện Hải quân, các chùa tại Nha Trang (chủ yếu là chùa
Long Sơn).

        Cùng với tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, các đơn vị
trong Trường đã huy động được hơn 10.000 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 trên địa bàn TP. Nha Trang.

Thí sinh và phụ huynh có nhu cầu được hỗ trợ chỗ ở, ăn và phương tiện đi lại xin liên hệ với ông
Nguyễn Hữu Mạnh - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, điện thoại: 0989.000.444

Chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ

Trường ĐH Nha Trang

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

 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)
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