Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hè năm 2013
Đoàn Khoa Môi trường & TNTN
-----o0o----Để khởi đầu cho chiến dịch năm 2013, ngày 20/07/2013 Đoàn trường Đại học Cần Thơ
đã long trọng tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 . Đến tham dự và
động viên tinh thần các chiến sĩ có sự tham dự của Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư đoàn
trường Đại học Cần Thơ, Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó bí thư Đoàn trường Đại học Cần
thơ; Phía lãnh đạo Khoa Môi trường & TNTN có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Công,
phó trưởng Khoa Môi trường & TNTN, TS. Nguyễn Võ Châu Ngân, chủ tịch công đoàn
khoa và Cô Phan Kiều Diễm, Bí thư đoàn khoa Môi trường & TNTN; Đại diện BCH
Đoàn khoa Khoa học Xã hội Nhân văn và Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng;
Tham dự buổi lễ ra quân còn có Bà Nguyễn Diệu Hiền đại diện xã đoàn Thạnh Hòa, đơn
vị tiếp nhận quân của Khoa Môi trường & TNTN, và Ông Đỗ Minh Khương đại diện
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, đơn vị
tài trợ cho chiến dịch hè của Khoa Môi trường & TNTN.
Chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 của thanh niên Khoa Môi trường & TNTN diễn ra
từ ngày 20/7 đến ngày 27/07/2013 với định hướng xây dựng chương trình bám sát các
tiêu chí như Hành động vì môi trường, Đền ơn đáp nghĩa, Xây dựng nông thôn mới, An
sinh xã hội, Vì đàn em tương lai.

TS. Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Khoa Môi trường & TNTN đại diện lãnh đạo Khoa
tham dự buổi lễ ra quân

Thay mặt BCH đoàn trường Đại học Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, PBT Đoàn
trường Đại học Cần Thơ đã có phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh với các
chiến sĩ tình nguyện: “Cần phải tiếp tục đầy mạnh tinh thần xung kích tình nguyện của
tuổi trẻ Đại học Cần Thơ vì sự phát triển chung của quê hương đất nước, đặc biệt góp
phần xây dựng nông thôn mới, đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, đảm bảo an toàn
trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.”

Cô Phan Kiều Diễm, BT đoàn Khoa Môi trường & TNTN tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ,
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ

Toàn thể các chiển sĩ tình nguyện Hè tại buổi lễ ra quân

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2013, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên với
sự tham gia của 30 chiến sĩ thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. Ngay sau
Lễ ra quân các chiến sĩ đã hăng hái lên đường di chuyển đến địa điểm đóng quân để
chính thức bắt đầu cho một mùa hè đầy hứa hẹn.

Chụp ảnh lưu niệm với đại diện nhà tài trợ và lãnh đạo trước khi đi xuống địa phương.
Để chuẩn bị cho chiến dịch Hè năm nay, các sinh viên tình nguyện Khoa Môi trường và
Tài nguyên thiên nhiên đã được tập huấn rất kỹ các kiến thức và kỹ năng khi tham gia
chiến dịch thanh niên tình nguyện, được thông tin về tình hình cơ bản của địa phương,
tập huấn về cách thức sinh hoạt, ăn, uống tại địa phương đảm bảo phương châm của
chiến dịch “An toàn, thiết thực, hiệu quả, văn hóa, lành mạnh”. Các chiến sĩ đến từ các
vùng quê, tỉnh thành khác khau, các ngành và độ tuổi cũng khác nhau nhưng có chung
một tinh thần đó là tình nguyện vì cộng đồng, và cùng chung nhiệt huyết tuổi trẻ. Tất cả
chiến sĩ đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên nhất trí đoàn kết vượt qua
những thử thách sắp tới để hoàn thành chiến dịch hè một cách ý nghĩa và thiết thực.

Ảnh chụp buổi tập huấn ngày 18/7/2013

Ảnh chụp buổi tập huấn ngày 18/7/2013

