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Tuổi trẻ Duy Tân Ra quân Chiến dịch Tình nguyện Hè 2015 

 

Khi những kỳ thi nghiêm túc qua đi nhường không gian và thời gian cho những kế hoạch hè thú vị bên 

màu hoa phượng cháy rực đỏ thì cũng là lúc các bạn sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện 

và lên đường đến những miền đất mới. Trong không khí tuổi trẻ cả nước náo nức với những chuyến đi, 

sáng ngày 20/6/2015, Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Sinh viên - 

Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2015 với Chiến dịch Tình nguyện hè tại Thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện 

Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng. 

 

  

 TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường dặn dò và tạm biệt sinh viên đi Tình nguyện Hè 

  

Chiến dịch Tình nguyện Hè là hoạt động được Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân tổ chức thường niên, là 

cơ hội để tuổi trẻ Duy Tân được trải nghiệm, rèn luyện cuộc sống thực tế trong môi trường mới, đồng thời 

cống hiến sức trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, góp phần xây dựng quê 

hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Chiến dịch Tình nguyện Hè năm nay kéo dài từ ngày 20/6 - 30/6 

với sự hào hứng tham gia của gần 100 sinh viên Duy Tân đến từ nhiều Khoa và nhiều Khóa khác nhau. 
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Đoàn sinh viên Tình nguyện Hè Duy Tân chụp hình lưu niệm tại Lễ ra quân  

  

Trong 10 ngày sống và sinh hoạt tại Thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, sinh viên Duy 

Tân sẽ tổ chức nhiều hoạt như: Thi công 200m đường bê tông, Ôn tập hè và tặng sách vở, đồ chơi cho các 

em nhỏ, Tuyên truyền sức khỏe sinh sản và tư vấn sức khỏe, Sửa chữa các thiết bị gia dụng, Tặng quà cho 

các hộ gia đình nghèo, Giao lưu văn nghệ với địa phương,… Đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết 

thực, hỗ trợ phần nào cho cuộc sống của người dân nơi vùng quê nghèo và cũng là hưởng ứng chủ trương 

chung tay xây dựng Nông thôn mới của Tp. Đà Nẵng. 

 

Lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Tình nguyện Hè, sinh viên Đặng Thị Phương Thảo (Khóa K19 - Khoa 

Kế toán) chia sẻ: “Em rất háo hức với chuyến đi lần này, bởi đây là cơ hội để em được hòa mình vào 

cuộc sống tập thể với các anh chị, bạn bè trong trường, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm sống quý báu và 

đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cuộc sống cộng đồng. Hy vọng, với Chiến dịch Tình nguyện Hè, 

em sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên và có thêm nhiều bạn mới cùng chia sẻ buồn vui cũng như 

giúp đỡ nhau trong học tập.” 

 

(Truyền Thông)  

 


