i hc à Nng ã t chc L công b quyt nh b nhim li cho PGS.TS.Nguyn Mnh Toàn tip tc gi chc v Hiu trng Trng i hc Kinh
t; PGS TS.Lu Trang gi chc v Hiu trng Trng i hc S phm cho n khi ht tui qun lý và PGS TS.Trn Hu Phúc làm Hiu
trng Trng i hc Ngoi ng - i hc à Nng.

Giám c i hc à Nng trao quyt nh b nhim Hiu trng cho 3 ng chí

Phát biu ti bui L, Giám c i hc à Nng ã ánh giá cao quá trình phn u công tác, nng lc và kinh nghim ca 3 ng chí c b
nhim làm Hiu trng các c s giáo dc thành viên ca i hc à Nng và PGS TS.Nguyn Ngc V giao nhim v cho các ng chí
Hiu trng tip tc phát huy thành qu trong nhim k trc i mi giáo dc trong ào to ti các c s thành viên cng nh óng góp
tích cc vào s phát trin chung ca i hc trong thi gian ti.

Phó ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh tng hoa chúc mng các Hiu trng

Lãnh o các s ban ngành thành ph à Nng tng hoa chúc mng

i din cho 3 ng chí nhn quyt nh b nhim Hiu trng trong nhim k này, PGS.TS Nguyn Mnh Toàn - Hiu trng trng i
hc Kinh t, i hc à Nng ã bày t nim vinh d và trân trng cm n s ng h, tín nhim ca các cp lãnh o, các ng chí nguyên là
giám c i hc à Nng và các ng chí trong ng y, Hi ng trng, cán b ch cht ca i hc à Nng và các trng thành viên trong thi
gian qua.

PGS.TS. Nguyn Mnh Toàn - Phát biu ti bui L

PGS.TS. Nguyn Mnh Toàn cng ha s quyt tâm phát huy truyn thng tt p cùng tp th lãnh o phát trin nhà trng lên tm
cao mi, óng góp vào thc hin thành công chin lc phát trin i hc à Nng cng nh s nghip giáo dc và ào to nc nhà.
V Bích Hu

