
Đoàn Thanh Niên Đại học Đà Nẵng tham dự ngày hội Bí Thư Chi Đoàn 
2013(26-02-2013) 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2013), sáng ngày 24/2/2013 tại Trung tâm Hội chợ triễn lãm TP Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội Bí thư Chi 

đoàn - hoạt động trọng tâm của tháng Thanh niên năm 2013 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia 

của các Quận, Huyện Đoàn và Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố. 

 Đoàn Thanh niên ĐHĐN góp mặt tại ngày hội với 60 thành viên là các Bí thư Chi đoàn xuất sắc đại diện cho 

hơn 900 Bí thư Chi đoàn với sự hỗ trợ của các thành viên thuộc câu lạc bộ kỹ năng DKS và Đội Công tác xã 

hội trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN cùng tham gia các hoạt động sôi nổi: đối thoại với Bí thư Trung Ương 

Đoàn, triễn lãm hình ảnh hoạt động, Bí thư Chi đoàn giỏi, khiêu vũ và dân vũ quốc tế. 

 

Các Bí thư Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm tại gian triễn lãm 

  

Đây thật sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các đơn vị Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố được giao lưu, 

học hỏi và là dịp để các bạn Bí thư Chi đoàn được nói lên suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng cũng như các đề xuất, 
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kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn cơ sở phát huy năng lực 

và nhiệt huyết trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên. 

  

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình đối thoại với các 

Bí thư Chi đoàn tham gia ngày hội 



 

     ĐVTN Đại học Đà Nẵng phát biểu trong chương trình đối thoại 

  

Ngày hội khép lại với nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ trong các thành viên tham gia và góp phần tuyển 

chọn những hạt nhân nòng cốt cho công tác thanh niên thành phố trong thời gian tới. 

 


