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5 Gương mặt Tiêu biểu của Đại học Duy Tân được Công 

nhận là Điển hình Tiên tiến cấp Thành phố 

 

Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, 5 gương mặt là các giảng 

viên, sinh viên của Đại học Duy Tân đã được Thành đoàn công nhận là Điển hình Tiên tiến cấp Thành 

phố và sẽ được tham dự Hội nghị Điển hình Tiên tiến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

Đà Nẵng 2020. 

  

Đoàn viên Nguyễn Phạm Công Đức (1991) 

  

 

Nguyễn Phạm Công Đức - Giảng viên khoa Điện-Điện tử,  

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu Trẻ và Khởi nghiệp khoa Điện-Điện tử  

  

Nguyễn Phạm Công Đức là giảng viên khoa Điện-Điện tử, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu Trẻ và 

Khởi nghiệp khoa Điện-Điện tử của Đại học Duy Tân. Trong quá trình công tác tại trường, Công Đức 

luôn tích cực tham gia các hoạt động như: Mùa hè xanh, Lắp đặt các máy phát bao cao su tự động ở các 

Quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê (Đà Nẵng), Bác sĩ điện tử tại Hòa Phong, Hòa Vang (tặng quà, 

sửa chữa các thiết bị điện cho các hộ nghèo),... Giảng viên trẻ Công Đức còn là 1 trong những thành viên 

thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao như: Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ thu 
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phát audio bằng ánh sáng khả kiến, Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị truyền hình ảnh bằng ánh sáng 

khả kiến, Xây dựng KIT thí nghiệm phục vụ thực hành các môn học Viễn thông,... cùng nhiều công trình 

nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí khoa học chất lượng. 

  

Đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết (1993) 

  

 

Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Duy Tân 

  

Nguyễn Thị Tuyết hiện là Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Duy Tân. Không chỉ 

thường xuyên tham mưu tổ chức các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Nguyễn Thị Tuyết 

còn đổi mới làm phong phú các hình thức và nội dung các hoạt động thường niên của đơn vị, thu hút được 

hàng nghìn Đoàn viên, Sinh viên tham gia như: Ngày hội Sắc màu Duy Tân, Ngày hội chào đón Tân sinh 

viên, Ngày hội Lữ hành DTU,... Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tuyết còn tổ chức cho đoàn viên, sinh viên 

tham gia và đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi và sân chơi do Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố tổ 

chức, góp phần giúp Đoàn trường Đại học Duy Tân luôn đạt Danh hiệu thi đua Đơn vị Xuất sắc và được 

nhân Cờ thi đua của Thành đoàn Đà Nẵng liên tục qua các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ngoài ra, 

Nguyễn Thị Tuyết còn là thành viên và chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; xây dựng 

thành công Mô hình Cà phê Khởi nghiệp cho sinh viên Duy Tân năm 2017, 2018; đóng góp ý tưởng xây 

dựng website mới của Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch,... 
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Đoàn viên Nguyễn Thị Yến Nhi (1997) 

  

 

Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Sinh viên Đại học Duy Tân 

  

Nguyễn Thị Yến Nhi là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Sinh viên 

Đại học Duy Tân. Trong thời gian học tập tại trường, Yến Nhi là một trong những lãnh đạo Đoàn hoạt 

động năng nổ của khoa Quản trị Kinh doanh. Bên cạnh tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện 

lớn của sinh viên Đại học Duy Tân, Yến Nhi còn “gặt hái” không ít những thành tích cho cá nhân và tập 

thể như: Giải Nhì Toàn đoàn Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” năm 2018, giải Sinh viên Tài năng của cuộc 

thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch DTU 2018, giải Ba và giải Sáng tạo cuộc thi Flashmob “Nhịp bước 

thanh xuân” trong Lễ hội Bắn pháo hoa Quốc Tế 2018, hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện năm 2018, 2019,...  

  

Đoàn viên Nguyễn Tuấn Kiệt (1997) 
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Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên,  

Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Duy Tân 

  

Nguyễn Tuấn Kiệt hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Đại học Duy Tân. Là một lãnh đạo phong trào Đoàn nhiệt huyết, Tuấn Kiệt đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao và tổ chức được nhiều chương trình mới lạ bổ ích cho Đoàn viên sinh viên trong khoa tham 

gia như: Các cuộc thi về Nghiên cứu khoa học, Khởi nghiệp, Hùng biện trong sinh viên; Hội thao sinh 

viên Duy Tân năm 2019 với hơn 19 nội dung thi đấu cùng 3.000 vận động viên tham gia đến từ các Liên 

chi đoàn khoa; Hội thi Sinh viên Tài năng, Thanh lịch DTU 2018; Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Học 

sinh sinh viên qua các năm; Các chiến dịch tình nguyện Đông - Xuân, các chương trình hiến máu nhân 

đạo tại Đại học Duy Tân,... 

  

Đoàn viên Ngô Đình Nam (1997) 
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Ngô Đình Nam - Bí thư Liên chi Đoàn khoa Y, 

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2019 - 2022 

  

Ngô Đình Nam hiện là Bí thư Liên chi Đoàn khoa Y, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Duy 

Tân nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong quá trình học tập tại Đại học Duy Tân, Đình Nam đã nhận Giấy khen 

do Liên chi đoàn khoa Dược tặng vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Sinh 

viên năm học 2015 - 2016”, Giấy khen của huyện Đoàn Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tặng vì Đã tham gia 

tích cực trong đợt Thanh niên tình nguyện hè “Làm đường bê tông nông thôn tại xã Bình Phước” năm 

2018, Bằng khen của Thành Đoàn TP Đà Nẵng về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trường học thành phố Đà Nẵng năm học 2018 - 2019”,... Bên cạnh đó, Đình Nam 

còn tích cực tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn dành cho sinh viên Đại học Duy Tân và 

tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện,... 

  

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình học tập, nghiên cứu cùng với sự năng nổ trong quá trình 

tham gia, tổ chức các hoạt động Đoàn ý nghĩa và thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên, 5 gương mặt 

Đoàn viên nổi bật của Đại học Duy Tân đã vinh dự được công nhận là những cá nhân Điển hình tiên tiến 

cấp thành phố. 

  

Những gương mặt cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu được vinh danh đã và đang lan tỏa “ngọn lửa” nhiệt tình, 

dám nghĩ dám làm bằng chính sức trẻ và tinh thần xung kích, góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực 

cho quê hương, cộng đồng. 
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(Truyền Thông) 

  

 


