KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN
ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THANH NIÊN
TÌNH NGUYỆN –KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN
- Nguyên tắc chung: Đội Thanh
niên tình nguyện chịu sự quản lý và
chỉ đạo của Chi ủy, Ban chủ nhiệm
Khoa và do Ban Thường vụ Đoàn
Khoa trực tiếp phụ trách về nhân sự
và hoạt động.
- Cơ cấu tổ chức: Đội Thanh niên
tình nguyện: gồm những sinh viên
được Ban Thường vụ Khoa cử tham
gia dựa trên yêu cầu và nhiệm vụ công tác của đội. Những sinh viên được chọn phải là
những người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trường, Khoa. Gương mẫu trong
các phong trào lao động, xung kích vì cộng đồng. Cơ cấu đội gồm: 1 đội trưởng và 21
đội viên.
- Nhiệm vụ: nhiệm vụ chính là chăm
sóc và bảo vệ cây xanh, vệ sinh khuôn
viên của Khoa. Mỗi đội viên thực hiện
công việc ít nhất một ngày trong tuần
(nhổ cỏ, tưới cây, bón phân, ươm cây
giống, trồng hoa, nhặt bọc nilon,... vào
các buổi chiều hàng tuần). Thực hiện
nhiệm vụ xung kích trong các hoạt
động xã hội hoặc khi có những nhiệm
vụ đột xuất về đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực Khoa. Phối hợp với Đoàn Khoa
tổ chức các sự kiện của Khoa và Đoàn Khoa.
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- Quyền lợi: Thành viên đội Thanh niên
tình nguyện sẽ được công nhận tham gia
chuyến dịch tình nguyện hè hằng năm; ưu
tiên cộng điểm rèn luyện từng học kỳ
(Tiêu chí 2, mục 2, Điều 6 và tiêu chí 2,
mục 4, Điều 8 – Quy chế đánh giá kết quả
rèn luyện); Được miễn các đợt lao động
của Khoa; được hưởng các chế độ khen
thưởng của Khoa.
BCH ĐOÀN KHOA
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