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Tham quan Trường

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2016 

(Được đăng bởi: Phòng KHCN Ngày đăng:(15-10-2014))

Thực hiện thông báo số 630/TB-ĐHNT ngày 14/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang về việc xây dựng các nhiệm vụ

KH&CN đón đầu cho năm 2016, Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ

KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo 630.

Đây là nhiệm vụ và cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình Hội đồng KHĐT, lãnh đạo Nhà trường xem xét và đưa vào kế hoạch thực

hiện trong năm 2016. Đơn vị và CBVC chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thì cơ hội được lựa chọn đưa vào danh mục để tuyển chọn

thực hiện trong năm 2016 sẽ cao hơn.

Biểu mẫu phục vụ xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2016 (tải biểu mẫu).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.

Thông báo khác

 Thông báo cắt điện ngày 22/10/2014 (20-10-2014)

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu năm 2016 (15-10-2014)

 Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái và biến đổi khí hậu (15-10-2014)

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học Đợt II năm 2014 (13-10-2014)

 Chương trình hành động Tăng cường công tác dân vận (08-10-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 08/10/2014 (07-10-2014)

 Thông báo v/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập Trường (30-09-2014)

 Thông báo tổ chức lớp tập huấn Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống (24-09-2014)

 Thông báo khám sức khỏe cho CBVC (24-09-2014)

 Thông báo tổ chức Diễn đàn thức ăn thủy sản khu vực lần thứ 6 - RAF 6 (19-09-2014)
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