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THÔNG BÁO

 Lịch công tác tháng 1 và 2/2013

 Thông báo: Kết luận hội nghị sơ
kết 01 năm thực hiện công tác
Cố vấn học tập

 Thông báo tuyển chọn ứng viên
đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài
theo Đề án 911

 Thông báo nghỉ Tết Dương lịch
2013

 Hướng dẫn đọc kết quả khám
sức khỏe

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 27 tháng 12 năm 2012, tại Hội trường Thư viện, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội nghị sơ kết
công tác an ninh trật tự năm 2012. Tham dự hội nghị có đại diện Phòng PA83 Công an tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo
Công an thành phố Nha Trang và đại diện UBND, Công an, tổ trưởng Tổ dân phố các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh
Phước, Vĩnh Hải cùng Ban An ninh trật tự Trường, đại diện các phòng, khoa liên quan.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá tình hình an ninh trật tự Nhà trường năm 2012 là ổn định và có nhiều tiến bộ.
Trong đó, Trường đã tổ chức có hiệu quả các đợt học tập tuần giáo dục công dân cho toàn thể HSSV, tổ chức
học tập Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng cho cán bộ viên chức Nhà trường... Số
sinh viên vi phạm quy chế HSSV và quy chế thi giảm tới 60% số vụ và mức độ nghiêm trọng. Hầu hết các vấn đề
phát sinh đều dự liệu được và xử lý có hiệu quả, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, tình trạng trộm cắp, gây
mất trật tự giảm đáng kể, ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên ngày càng tốt hơn, sự phối hợp thực hiện
công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Trường Đại học Nha Trang với các địa bàn dân cư quanh Trường được
duy trì.

Hội nghị thảo luận và thống nhất một số nội dung chủ yếu năm 2013 là: đẩy mạnh và cải tiến công tác tuyên
truyền, giáo dục để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản, tự phòng chống, bảo vệ an ninh trật
tự đối với cán bộ viên chức và sinh viên; tăng cường công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú; tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với Công an Phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Công an TP Nha Trang trong việc giữ gìn an ninh
trật tự Nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn về người, tài sản trước, trong và sau tết
Quý Tỵ 2013.

Hình ảnh về hội nghị (ảnh: Văn Hòa)

Hội ngh ị sơ kết công tác an ninh tr ật tự năm 2012
Một số đặc điểm nổi bật của tình hình an ninh tr ật tự Nhà trường năm 2012 và
phương hướng công tác n ăm 2013 đã được các đại biểu tham d ự hội ngh ị thảo luận
thông qua
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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