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 Đoàn viên, thanh niên Nhà tr ường với phong trào 5 xung kích phát tri ển kinh t ế -
xã hội và b ảo vệ Tổ quốc
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 11/04/12-08:58:06

Chào mừng Đại hội đại bi ểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tr ường l ần thứ XXIII, nhi ệm kỳ 2012 - 2014
Nhiệm kỳ XXII (2009 - 2012), Đoàn Trường đã tổ chức và vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện

có hiệu quả phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện
thực tiễn như:

1. Xung kích lao động sáng t ạo

Đoàn Trường đã tổ chức một số hoạt động định hướng, khuyến khích SV tham gia NCKH, đề xuất các
ý tưởng, sáng kiến, giải pháp góp phần xây dựng phương pháp học tập khoa học, hiệu quả. Hàng năm,
Đoàn Trường phối hợp với Phòng KHCN và các khoa tổ chức hội nghị SV NCKH cấp Khoa, cấp Trường.
Một số Đoàn khoa chủ động phối hợp với BCN khoa, Phòng KHCN tổ chức tập huấn SV với NCKH như:
Khoa Kế toán - Tài chính, Công nghệ Thực phẩm... Nhờ các biện pháp thúc đẩy có hiệu quả của tổ chức
Đoàn, phong trào NCKH trong SV ngày càng phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2009 -

2012, toàn Trường có trên 30 đề tài NCKH của SV được thực hiện với chất lượng tốt.
Phong trào thi đua học tập tốt trong ĐV, TN được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ đã có hơn 2.000lượt SV

có học lực xếp loại giỏi, xuất sắc năm học; hơn 500SV tốt nghiệp loại giỏi. ĐV là GV trẻ tích cực tham gia
NCKH, đổi mới phương pháp giảng dạy, đã viết hơn 100 bài giảng điện tử và đưa lên Thư viện số Nhà
trường để SV học tập, tham khảo.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Hoa Hồng trao giấy khen cho SV có thành tích cao trong NCKH

2. Xung kích, tình nguy ện vì cu ộc sống cộng đồng

Để góp phần giáo dục ĐV, TN lối sống biết hy sinh vì mọi người, vì cộng đồng và góp phần quảng bá
hình ảnh tốt đẹp của Nhà trường ra toàn xã hội, Đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể:

Hàng năm tổ chức cho ĐV, TN tham gia các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi,

Tiếp sức đến Trường với chất lượng cao và hiệu quả thiết thực. Duy trì thường xuyên hoạt động hiến máu

nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đi thăm làng trẻ SOS Nha Trang, Trung tâm Bảo trợ xã hội
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tỉnh Khánh Hoà, tổ chức tết thiếu nhi và trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...
Tổ chức SV tham dự mitinh nhân sự kiện Giờ Trái đất, mittinh phát động cuộc vận động Người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động ủng hộ bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên
thế giới mới... Duy trì thường xuyên làm vệ sinh khuôn viên Trường, vệ sinh bờ biển Nha Trang. Đồng thời,
Đoàn vận động ĐV, TN đóng góp thực hiện công trình thanh niên tại Trường là các ghế đá dọc đường từ

giảng đường G8 đến giảng đường G1, G2 trị giá 30 triệu đồng.

Tổ chức vui chơi cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS Nha Trang nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

3. Xung kích b ảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính tr ị và tr ật tự an toàn xã h ội

Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, Đoàn Trường đã phát động ĐV, TN dùng tiền
tiết kiệm mua 150 cờ Tổ quốc, gần 10.000 tem và bì thư, sách báo gửi tặng các chiến sỹ và nhân dân
huyện đảo Trường Sa.

Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự Nhà trường, kiểm tra tình hình học tập và sinh hoạt của SV, Đoàn
Trường đã chỉ đạo thành lập, củng cố đội SVTN các Đoàn Khoa, Viện. Trong đó, đội SVTN Khoa CNTP,
Viện KH và CN Khai thác thủy sản đang hoạt động hiệu quả.

4. Xung kích th ực hiện cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương chung của Nhà trường, Đoàn Trường luôn quan tâm công tác cải cách thủ tục
hành chính đảm bảo quá trình triển khai công việc của cán bộ Đoàn các cấp hiệu quả hơn, góp phần tiết
kiệm thời gian và chi phí. Việc triển khai các kế hoạch công tác và công việc từ Đoàn Trường đến các
Đoàn Khoa, Viện đã được thực hiện qua thư điện tử hoặc website của Nhà trường, của Đoàn.

5. Xung kích trong h ội nhập kinh t ế quốc tế

Đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động giúp SV có điều kiện giao lưu, học hỏi góp phần mở mang
kiến thức xã hội như: giao lưu với các đơn vị trên địa bàn tỉnh, trường ĐH Lạc Hồng, SV trường ĐH Khoa
học và Kỹ thuật Lunghwa - Đài Loan, CLB “Đại sứ hàng Việt”; phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Tin học
SV Việt Nam lần thứ 18, cuộc thi ACM/ICPC 2009 tại Trường; tham gia tổ chức trại hè cho SV Nhà trường
với SV các nước nói tiếng Pháp; …

Hoạt động giao lưu với các doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa diễn ra
liên tục, hiệu quả đã tạo sân chơi lành mạnh qua đó góp phần giúp ĐV, TN Nhà trường tự tin hơn vào bản
thân, mạnh dạn và chủ động hơn trong các hoạt động. Đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố mối quan
hệ tốt đẹp giữa Đoàn Trường với các đơn vị.

Một số hình ảnh hoạt động của ĐV, TN Nhà trường
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Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo

Làm vệ sinh bờ biển Bãi Dương
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Đi bộ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Các tin khác

  Hội th ảo qu ốc tế về khoa h ọc và công ngh ệ vật li ệu lần thứ nhất

  Tập hu ấn nghi ệp vụ phòng cháy ch ữa cháy cho cán b ộ viên ch ức Nhà
trường

  Hội th ảo khoa h ọc về đa dạng sinh h ọc, bảo tồn và ứng dụng kỹ thu ật di
truy ền trong nghiên c ứu bi ển

  GS. Michael Goldberg (h ọc gi ả Fulbright) thuy ết trình ch ủ đề về tài chính
doanh nghi ệp

  Tổ chức Chương trình H ội th ảo qu ốc tế về Khoa h ọc và Công ngh ệ Vật li ệu
“International Conference on Materials Science and T echnology – ICMST2012”
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