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Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Duy Tân
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019
Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022;
được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học (ĐH) Duy Tân và Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng,
trong 2 ngày 16 và 17.6.2017, Ban chấp hành (BCH) Đoàn Trường ĐH Duy Tân long trọng tổ chức Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đến dự Đại hội có đồng chí
Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Nhà giáo ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ,
Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Duy Tân; đồng chí Võ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy, Hiệu phó thường trực ĐH Duy Tân cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các
đơn vị,các thầy cô giáo là đoàn viên thanh niên và 150 đại biểu đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên thanh
niên trong toàn Trường.

Đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng Giấy khen xuất sắc cho Đoàn
trường ĐH Duy Tân

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Huỳnh Linh, Phó Bí thư Đoàn trường trình bày
tóm tắt báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên ĐH Duy Tân nhiệm kỳ 2015-2017; mục
tiêu, nhiệm vụ và phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019. Theo đó,
chặng đường hoạt động của Đoàn trường ĐH Duy Tân nhiệm kỳ qua đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Bên cạnh
công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, thì những hoạt động xung kích, thiện nguyện vì cộng
đồng cũng luôn được tổ chức Đoàn quan tâm tạo khí thế sôi nổi thu hút nhiều đoàn viên tham gia, Nhiều
phong trào ý nghĩa đã được triển khai nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng như: Xây dựng nhà
tình nghĩa cho gia đình chính sách phường Hòa Khánh Bắc và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt
khó của huyện Hòa Vang, phổ cập tin học cho đội ngũ cán bộ Đoàn xã và phổ cập văn hóa hè trong chiến
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dịch Học sinh - Sinh viên tình nguyện hè, tặng quà cho đồng bào vùng lũ các tỉnh Miền Trung, huy động
được hơn 900 triệu đồng trong Chương trình “Vì Miền Trung ruột thịt” năm 2016...

Thay mặt Đảng ủy và BGH,NGƯT-AHLĐ Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT,
Hiệu trưởng ĐH Duy Tân (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Một trong những điểm sáng của Đoàn trường Đại học Duy Tân ở nhiệm kỳ 2015 - 2017 là hoạt động
xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và phong trào “Đồng hành với đoàn viên - sinh
viên trong lập thân, lập nghiệp”. BCH Đoàn trường đã thực hiện tốt việc định hướng, cổ vũ các Đoàn viên
đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ”, chương trình "Quốc gia khởi nghiệp” và các hoạt động nghiên cứu
khoa học.Trong năm 2015, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu là 71 đề tài, năm 2016
tăng lên đến 131 đề tài trong sinh viên, trong đó có 04 đề tài được đăng báo cấp trường, 02 đề tài được
triễn khai thử nghiệm thực tiễn tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Đoàn viên - Sinh viên Duy Tân đã đạt được nhiều
giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải nhất cuộc thi CDIO Academy 2016 tại Phần Lan; Vô địch
quốc gia Cuộc thi Go Green In The City 2016; Giải nhất WORLD CITIZENSHIP trong cuộc thi Imagine
Cup 2016; Giải khuyến khích Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka 2016; Giải ba cuộc thi IDEER
2015 tại Đài Loan; Giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi Olympic Toán học, Olympic Tin học, Olympic Vật
lý, CPA tiềm năng, Hackathon-IBM, vv…
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Ban chấp hành Đoàn trường ĐH Duy Tân nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu: ‘‘Tuổi trẻ Đại học Duy Tân đoàn kết, bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong rèn luyện, học
tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng”, Đoàn trường ĐH Duy Tân cũng đặt ra nhiều mục
tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2019: Tiếp tục đặt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền
thống, pháp luật và đạo đức lối sống cho ĐV-SV; tổ chức các phong trào tình nguyện xây dựng văn hóa
văn minh đô thị, tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu,...; phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của Đoàn viên - Sinh viên trong học tập, nghiên cứu,
công tác và phục vụ cộng đồng; cổ vũ, đáp ứng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trường vào
công cuộc bảo vệ Tổ quốc thông trong đó nội dung trọng tâm là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc,... Qua đó, mỗi Đoàn viên thanh niên ĐH Duy Tân đều phải ý thức được nhiệm vụ rèn luyện
năng lực chuyên môn và kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng,... góp
phần xây dựng nhà trường phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 300 trườngĐại
học tốt nhất Châu Á vào năm 2022.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Võ Thanh Hải, đại diện lãnh đạo Nhà trường cũng
đã đóng góp ý kiến cụ thể cho bản báo cáo và có những ý kiến chỉ đạo rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ
tới, đặc biệt nhấn mạnh vào công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên, và nêu ra một số điểm trọng tâm
cần lưu ý như: luôn xác định nhiệm vụ học tập và nghiên cứu là nhiệm vụ trọng tâm; công tác giới thiệu
việc làm đối với đoàn viên thanh niên; công tác từ thiện và thanh niên tình nguyện; khuyến khích đoàn
viên thanh niên tham gia vào các sự kiện hợp tác quốc tế của Nhà trường cũng như của đất nước nhiều
hơn nữa, đây là thế mạnh của Nhà trường mà trong đó, các bạn sinh viên cũng đã đóng góp một phần rất
ấn tượng trong thời gian vừa qua…

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã đánh giá
cao những thành tích đã đạt được trong công tác Đoàn của ĐH Duy Tân nhiệm kỳ vừa qua và động viên
khích lệ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tốt trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Duy Minh đã trao tặng Giấy Khen
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vì có thành tích xuất sắc về công tác đoàn và phong trào thanh niên cho Đoàn trường ĐH Duy Tân và một
số cán bộ Đoàn xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và nhiệt huyết trong công tác Đoàn vào Ban
Chấp hành (BCH) Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tại Hội nghị lần thứ I, BCH nhiệm kỳ mới đã
bầu được 9 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Mai Xuân Bình được bầu đảm nhiệm chức danh Bí
thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Huỳnh Linh và Nguyễn Phan Thùy Ngân được bầu vào chức danh
Phó Bí thư Đoàn trường.Đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sắp đến.

Thay mặt cho 27 ủy viên BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội, Bí thư Đoàn trường Mai Xuân Bình đã gửi
lời cảm ơn Thành Đoàn Đà Nẵng đã có những sự quan tâm sâu sát đến phong trào Đoàn Trường Đại học
Duy Tân; tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo những điều kiện tốt nhất cho công tác Đoàn
những năm qua; tới các đồng chí đã tham gia BCH nhiệm kỳ 2015 - 2017 vì những đóng góp cho các hoạt
động của Đoàn.Phát biểu phiên bế mạc Đại hội, Bí thư Đoàn trường Mai Xuân Bình khẳng định: "Đây là
niềm vinh dự và trọng trách lớn đối với BCH nhiệm kỳ 2017 - 2019. Chúng tôi xin nêu cao tinh thần trách
nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chương trình công tác, đồng
thời cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống của từng Đoàn viên thanh niên, góp
phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Duy Tân ngày càng phát triển bền vững”.

(Truyền Thông)
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