
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Lễ bàn giao nhà “mái ấm công đoàn” 

 

Sau hơn một tháng khẩn trương thi công, sáng ngày 24/05/2010, Công đoàn Trường Đại học Duy Tân phối hợp với 

UBND phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao công trình “Mái ấm công đoàn” cho gia 

đình cô giáo Hoàng Thị Lan, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng với tổng trị giá 20 triệu đồng do Công 

đoàn Trường Đại học Duy Tân đóng góp. 

 

Tới dự lễ có ông Nguyễn Đức Thạnh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Duy Tân; ông 

Huỳnh Bá Cử-Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Sơn Trà; đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn 

thể và đông đảo bà con nhân dân Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà. 

Với hơn 30m2 diện tích xây dựng, đây không phải là một công trình lớn nhưng nó là một mái ấm đúng nghĩa bao gồm đầy đủ 

các hạng mục công trình như nhà vệ sinh, bếp ăn và hiên trước, điện nước….phục vụ cho đời sống của gia đình cô trong những 
lúc mưa nắng. 

Phường An Hải Bắc hiện có 905 hộ nghèo, trong đó có 39 hộ đặc biệt nghèo, nhiều hộ gia đình phải sống trong 

những căn nhà dột nát, thấp thỏm lo âu trong mùa đông giá rét. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm 

lá rách” , trong những năm qua, Trường Đại học Duy Tân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động từ 

thiện, xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài. Tại Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân đã hỗ trợ 

600.000đ/tháng nuôi dưỡng 3 nạn nhân chất độc màu da cam tại quận Cẩm Lệ, hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng 2 

nhà Đại đoàn kết cho người nghèo thuộc 2 quận trong thành phố. Đây là những hộ gia đình nghèo, gia đình chính 

sách, già cả neo đơn, ốm đau bệnh tật, gia đình có con là học sinh nghèo vượt khó mà nhà ở bị xuống cấp nghiêm 

trọng. 

(Truyền Thông) 

 


