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Đại học Duy Tân Tổ chức “Lễ ra quân Tháng Thanh niên 

năm 2020 và Tập huấn Công tác phòng, chống dịch Covid-

19” 

 

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh 

(26/03/1931 - 26/03/2020), hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII và thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên của Thành Đoàn Đà Nẵng, Đoàn trường Đại học Duy Tân 

đã tổ chức “Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 và tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19” 

vào sáng ngày 1/3/2020 tại số 120 Hoàng Minh Thảo, Tp. Đà Nẵng.  

  

 

Trao tặng Cờ giao ước thi đua trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 

  

Đây là dịp quan trọng để mỗi Đoàn viên, thanh niên Việt Nam nói chung và Đoàn viên, sinh viên Duy 

Tân nói riêng ôn lại và tự hào về truyền thống vẻ vang của thế hệ thanh niên ngày trước đồng thời, thể 

hiện sức trẻ, tinh thần xung kích để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố phát triển 

lên một bước mới.  

  

Phát biểu tại buổi Lễ, cô Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên 

trường Đại học Duy Tân bày tỏ: “89 năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của 
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Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau 

viết nên những trang sử vẻ vang. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nói chung, tuổi trẻ Đà Nẵng nói riêng và cụ 

thể hơn là Đoàn viên, sinh viên Đại học Duy Tân nguyện luôn vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của 

Đảng, với hoài bão cách mạng sẽ ra sức rèn đức, luyện tài, học tập làm theo lời Bác. Hưởng ứng năm 

Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng, Đoàn viên, sinh viên Đại học Duy Tân quyết tâm xung kích 

đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, tham gia vào các sân chơi ý tưởng sáng tạo, hội nhập quốc tế, 

nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện, xứng đáng là tổ chức Đoàn vững mạnh, là cánh tay phải đắc 

lực của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ Đại học Duy Tân nói riêng.” 

  

 

Đông đảo Đoàn viên Duy Tân hào hứng tham gia hoạt động "Ngày Chủ nhật Xanh" 

  

Trong khuôn khổ buổi Lễ phát động, thầy Ngô Đình Nam - Bí thư LCĐ khoa Y, Uỷ viên Ban thường vụ 

Đoàn trường đã chia sẻ những kiến thức bổ ích giúp nâng cao nhận thức phòng và chống dịch Covid-19. 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Đại học Duy Tân đã tiến hành khử trùng, vệ sinh 

sạch sẽ toàn bộ khuôn viên trường và lắp đặt các hệ thống nhằm đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, nhà trường 

còn lắp đặt các thiết bị đo thân nhiệt diện rộng cũng như trang bị máy đo thân nhiệt cầm tay. Trên cơ sở 

đó, Đoàn trường Đại học Duy Tân đã thành lập đội ngũ tình nguyện viên với hơn 100 Đoàn viên tham 

gia hỗ trợ công tác trực đo thân nhiệt. 

  

Cũng trong sáng ngày 1/3, Đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh” 

với hơn 150 bạn Đoàn viên, sinh viên tham gia thực hiện dọn rác xung quanh khu vực trường. Đây là 

chương trình được tổ chức đồng loạt trong cả nước do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. 

Hoạt động này không chỉ mang đến một môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn nâng cao nhận thức, thắt 

chặt tinh thần đoàn kết và hình thành nếp sống văn minh cho sinh viên Duy Tân. 
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(Truyền Thông) 

 


