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                Hưởng ứng phong trào "Xây dựng
KTX xanh sạch đẹp, văn minh thân thiện"  đã có

399 phòng ở sinh viên tham gia thuộc 7 khu gồm KTX: K2,

K3, K4, K5,K6,K7,K8 sinh viên các phòng ở đã tích cực

hưởng ứng cuộc thi dọn dẹp phòng ở, khu vực ở của cá

nhân, khu dùng chung của phòng gọn sạch đẹp. Rèn luyện

kỹ năng giao tiếp, ứng sử của sinh viên.

Trung tâm Phụ vụ Trường học  phối hợp với Đoàn,

Hội sinh viên Trường thành lập Ban giám khảo tổ chức chấm điểm qua 2 vòng: vòng 1 ngày 21/11/2011;

vòng 2 ngày 22/12/2011.

Căn cứ kết quả chấm điểm của 2 vòng Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức tổng kết và đề nghị BTK

Hội sinh viên Trường tặng giấy khen cho 19 phòng:

+ Giải nhất: các phòng 103K2, 309K3, 209K4, 107K5, 203K6, 310K7, 404K8.
+ Giải nhì: các phòng 202K2, 312K3, 210K4, 311K5, 303K6, 214K7, 309K8.
+ Giải ba: các phòng 510K3, 307K4, 310K5, 301K7, 312K8.

      Qua hội thi đã nâng cao ý thức cho sinh viên tích cực đóng góp công sức của mình nhằm xây dựng

khu nội trú văn minh sạch đẹp, rèn luyện kỹ năng, cách ứng sử của học sinh sinh viên trong tổ chức cuộc

sống tập thể.

     Những phòng đạt giải qua hội thi lần này thực sự là những tấm gương sáng lan tỏa trong khu nội trú,

thúc đẩy phong trào xây dựng khu KTX trật tự, an toàn, sạch đep, văn minh.

     Qua kết quả của hội thi mọi sinh viên ý thức hơn trong việc ăn ở sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp, khuôn

viên KTX sạch đẹp – khang trang góp phần thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện,

học sinh tích cực”.

 Một số hình ảnh KTX:

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Bộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên cứu

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nhập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Đoàn viên, thanh niên Khoa Công nghệ Thực phẩm tham gia dọn vệ sinh
khu vực bờ biển Bãi Dương

  Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

  Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Aubern, Mỹ

  Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với công
ty TNHH Long Sinh

  NCS Nguyễn Tấn Sỹ và NCS Nguyễn Địch Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp
khoa tại Khoa Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha Trang

  Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú

  Giới thiệu Luật Viên chức năm 2011

  Vai trò của công đoàn trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động chuyên
môn tại Trường Đại học Nha Trang
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