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Phấn đấu đưa ĐH Duy Tân trở thành một trong 300 trường 

tốt nhất Châu Á 

 

Sáng 15-10, Công đoàn Trường ĐH Duy Tân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-

2020. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 15 người. 

 

 

Mục tiêu của Công đoàn ĐH Duy Tân nhiệm kỳ 2017-2022 là đưa nhà trường trở thành một trong 300 

trường tốt nhất Châu Á 

  

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Trường ĐH Duy Tân đã thực hiện tốt vai trò của mình, đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng số cán 

bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của trường là hơn 1.000 người, trong đó số đoàn viên công đoàn là 824 

người, chiếm hơn 75%, trong đó đoàn viên nữ là 446 người, chiếm 54,1%. 

 

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường, hoạt động tích cực của công đoàn trường, 

đời sống vật chất của cán bộ, giảng viên, nhân viên được nâng lên, trong đó, tính thu nhập bình quân đến 

cuối năm 2016 là khoảng 7.000 USD/người/năm. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn trường tiếp tục tập hợp, 

đoàn kết lực lượng đoàn viên và người lao động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

quyền lợi của người lao động và góp phần đưa ĐH Duy Tân đạt danh hiệu Anh hùng lao động trong thời 

kỳ đổi mới và trở thành một trong 300 trường ĐH tốt nhất Châu Á. 

 

Dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 

cá nhân có thành tích của nhà trường. 
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(Nguồn:http://cadn.com.vn/news/137_173681_pha-n-da-u-dua-dh-duy-tan-tro-tha-nh-mo-t-trong-

30.aspx) 

 


