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Đại học Duy Tân hỗ trợ ngành Giáo dục 8 Tỉnh bị thiệt hại 

do Mưa bão 

 

Vừa qua, cơn bão số 12 (Damrey) và hoàn lưu của nó đã gây ra lũ lụt, làm thiệt hại nhiều đến cơ sở hạ 

tầng, trường học, đồ dùng, thiết bị dạy và học của nhiều địa phương khu vực miền trung. 

 

 

Đại học Duy Tân ủng hộ ngành giáo dục 8 tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: HB 

  

Nhằm chia sẻ những khó khăn cùng ngành giáo dục ở các địa phương, cán bộ - giảng viên - nhân viên Đại 

học Duy Tân quyết định hỗ trợ một phần kinh phí nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại do bão lũ 

gây ra tại các tỉnh:Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 

Yên, Đắc Nông… 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 8 địa phương là hơn 360 triệu đồng. Kinh phí này được trích từ các nguồn như: 

đóng góp của cán bộ nhân viên, quỹ xã hội từ thiện nhân đạo, kinh phí của trường. 

 

Theo đại diện nhà trường, hoạt động xã hội - từ thiện - nhân đạo luôn được Hội đồng quản trị quan tâm. 

Qua việc hình thành Qũy xã hội - từ thiện - nhân đạo Trường Đại học Duy Tân để giải quyết các vấn đề từ 

thiện, xã hội, nhân đạo trong và ngoài trường. 

 

Gần 5 năm qua, trường đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện - nhân đạo với số tiền gần 500 triệu đồng và 

đóng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa. Riêng từ năm 2014, từ nguồn quỹ này, nhà trường ủng hộ cho lực lượng 

kiểm ngư và các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) với tổng số tiền hơn 200 

triệu đồng. 
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Tiếp tục thực hiện chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về việc mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo, trường 

đã tiếp nhận, nuôi dưỡng thường xuyên bốn nạn nhân da cam trên địa bàn. 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng 

khó khăn, trường đã triển khai đến toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên quyên góp ủng hộ 

giáo viên, học sinh trường tiểu học bán trú xã Bhalê (Tây Giang, Quảng Nam) 7.000 bộ áo quần, 1.200 

cuốn vở, 600 đầu sách, truyện tranh, một tấn gạo. 

 

Hỗ trợ trường trung học phổ thông dân tộc bán trú Nguyễn Văn Trỗi (huyện Tây Giang, Quảng Nam): 

2.000 sách giáo khoa, 1.000 cuốn vở, 1.091 tài liệu tham khảo, 135 bộ bàn ghế học sinh, 5 bảng từ, 500 

kg gạo, 50 lít dầu ăn, 50 kg đường… 

 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Trường Đại học Duy Tân (11/11/1994 -11/11/2017) 

và 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội đồng Quản trị Trường Đại học Duy Tân cũng tổ chức 

buổi gặp mặt thân mật  lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo khu vực miền Trung, Tây Nguyên..... 

 

Hội đồng Quản trị nhà trường đã trao 23 suất học bổng cho những sinh viên đặc biệt có hoàn cảnh khó 

khăn, nỗ lực vượt khó trong học tập với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng. 

  

(Nguồn:http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dai-hoc-Duy-Tan-ho-tro-nganh-giao-duc-8-tinh-bi-thiet-hai-do-

mua-bao-post181474.gd)  

 


