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Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn 2014 và Triển khai Nhiệm 

vụ 2015 

 

Chiều ngày 30/1/2015, Đoàn Thanh Niên - Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 

và triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. TS. Võ Thanh H i - 

Ph  Hiệu tr  ng Th  ng tr c Nhà tr  ng, đại  iện các Phòng,  an c ng    th  các chi đoàn Khoa,   p 

trong toàn tr  ng đã tham    Hội nghị. 

 

  

TS. Võ Thanh Hải trao vé xe về tết cho những Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...  

  

Tại Hội nghị, đồng ch  Hu nh Văn S n -    th  Đoàn Thanh Niên đã  áo cáo tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào sinh viên năm 2014, đồng th i triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Th o đ , năm 2014, 

Tuổi tr  Duy Tân đã đ y mạnh nhiều phong trào nh    4 đồng hành v i thanh niên   p thân,   p nghiệp , 

  ung k ch, t nh nguyện phát triển kinh tế -  ã hội và   o vệ Tổ qu c ,... th c hiện th  ng  uyên các 

hoạt động t nh nguyện, từ thiện  ã hội rộng khắp trong toàn Đoàn nh   Hiến máu nhân đạo, D  án c m 

2000 đồng cho ng  i nghèo,... V i ch  đề  Tuổi tr  Đại học Duy Tân  ung k ch  ây   ng văn h a, văn 

minh học đ  ng , Đoàn Thanh Niên triển khai một s  nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 nh   Giáo  ục 

 ý t  ng cách mạng, đạo đức,   i s ng cho Học sinh - Sinh viên, Triển khai sâu rộng phong trào  Sinh 

viên 5 t t , Nâng cao chất   ợng hoạt động c a các tổ chức Đoàn và đổi m i h nh thức sinh hoạt Đoàn,… 

 

Nhiều ý kiến đ ng g p,  ây   ng nhằm đ y mạnh h n công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong toàn 

tr  ng cũng đ ợc ghi nh n tại Hội nghị. V i tinh thần  t  ng thân t  ng ái , Đoàn tr  ng đã hỗ trợ vé    

về tết cho những Đoàn viên Thanh niên c  hoàn c nh kh  khăn trong tr  ng. 
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... và trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn  

  

“Để triển khai và hoàn thành tốt mục tiêu cũng như nhiệm vụ đã đề ra, Đoàn Thanh Niên cần tích cực 

phối hợp hơn nữa với các đơn vị, khoa, phòng, ban trong trường tổ chức đồng bộ và có hiệu quả các hoạt 

động cũng như phong trào Đoàn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn 

trường... Năm     , Việt Nam gia nh p  ộng đồng kinh tế  S  N, đây  à thời điểm các em phải n   ực 

hơn nữa để bồi dư ng và nâng cao kiến thức, k  năng của bản thân nh m đáp ứng được nhu cầu đổi mới 

của nền kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nh p” - TS. Võ Thanh H i nhấn mạnh. 

 

Tổng kết Hội nghị, 20 Chi đoàn,    iên Chi đoàn và 52 cá nhân, c  thành t ch  uất sắc trong các hoạt 

động Đoàn đã nh n đ ợc Giấy kh n từ  an Giám hiệu và Đoàn Thanh Niên. Tr  c đ , v i những đ ng 

góp tích c c trong phong trào Đoàn c a Tp. Đà Nẵng, tại Hội nghị  Tổng kết ch  ng tr nh công tác Đoàn 

& Phong trào Thanh Thiếu Nhi năm 2014 và Triển khai ch  ng tr nh công tác năm 2015   iễn ra vào 

ngày 23/1/2015 tại Thành Đoàn Đà Nẵng, Đoàn Thanh Niên Đại học Duy Tân đã đ ợc trao C  Thi đua 

 Đ n vị  uất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên thành ph  Đà Nẵng năm 2014 , t p thể 

 iên Chi đoàn Khoa D ợc và  iên Chi đoàn Khoa Điện - Điện tử c ng 3 cá nhân tiêu  iểu c a Đại học 

Duy Tân nh n đ ợc  ằng kh n từ Thành Đoàn Đà Nẵng.  

 

(Truyền Thông) 

 


