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THÔNG BÁO

 Thông báo lịch nghỉ tết cho

HSSV và kế hoạch đón tết cho
HSSV ở lại trường và lưu học
sinh nước ngoài

 Thông báo: Tổ chức hội nghị

tổng kết công tác an ninh trật tự
năm 2014

 Thông báo về việc tổ chức Ngày

hội Mở - NTU Open Day 2015

 Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành

lập Quân đội NDVN (thay đổi thời
gian và địa điểm)

 Thông báo nộp hồ sơ chương

trình cao học NORHED

 

  
Tin tức sự kiện

Sáng 27/01/2015, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm
2014. Tham dự hội nghị có đại diện Phòng PA83 Công an tỉnh Khánh Hòa; 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, lãnh đạo các đơn vị, các
nhà trưởng quản lý ký túc xá Nhà trường.

  Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thống nhất nhận định: Tình hình an ninh trật tự Nhà trường năm 2014 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, tuyên truyền về chủ
quyền biển đảo, tình hình thời sự biển đảo, an toàn giao thông… cho toàn thể HSSV, tổ chức quán triệt Nghị
quyết Trung ương 9 của Đảng cho CBVC... phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh Khánh Hòa bảo vệ buổi mít
tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của
Việt Nam…. Số sinh viên vi phạm quy chế HSSV và quy chế thi giảm; hầu hết các vấn đề phát sinh đều dự liệu
được và xử lý có hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên ngày càng tốt hơn, sự phối hợp trong công
tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Trường Đại học Nha Trang với các đơn vị chức năng trên địa bàn dân cư
quanh Trường được duy trì tốt.

Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 

Phương hướng công tác năm 2015 đã được thông qua. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đại diện Phòng PA83 - Công an tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thống nhất một số công tác chủ yếu năm 2015 là: tiếp tục cải tiến công tác tuyên truyền với hình
thức đa dạng, phù hợp, sát thực tế, đồng thời huy động sức mạnh của mọi thành viên trong Nhà trường vào
công tác giữ gìn an ninh trật tự; 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; phát động phong trào toàn trường đẩy mạnh công tác xây dựng địa bàn trong sạch với lực lượng
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên làm nòng cốt; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động phòng,
chống tội phạm trong tình hình mới; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra sinh viên ngoại trú, kiên quyết xử lí
các vi phạm của sinh viên cũng như gia đình chủ trọ; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên
trách; phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang lên kế hoạch tổ chức các buổi báo cáo
chuyên đề về an ninh trật tự trường học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; lập kế hoạch và tổ chức lực lượng bảo vệ
an toàn về người và tài sản trước, trong và sau Tết Ất Mùi cũng như các ngày lễ.

  Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014

Ảnh: Văn Hòa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Hiệp định Paris - Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam

 Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại

 Ngày hội tuyển dụng Xuân 2015

 65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Trường Đại học Nha Trang
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