
ĐOÀN KHOA LUẬT

GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG 

NĂM HỌC 2022-2023



GIỚI THIỆU CHUNG

Đoàn khoa Luật có nhiệm vụ trọng tâm là 

dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh niên 

Khoa Luật; quản lý chặt chẽ các chi đoàn trong 

công tác tổ chức và triển khai các hoạt động 

đoàn.



1. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng 

yêu nước, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật

- 100% đoàn viên đăng ký chương trình 

“Rèn luyện đoàn viên”

- Xét “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa

- Olympic Luật học lần thứ 6 năm 2022



CUỘC THI “OLYMPIC LUẬT HỌC”

LẦN 6 NĂM 2022

Các thí sinh đang thảo

luận cho phần thi của đội

mình trong Vòng Sơ

tuyển Cuộc thi “Olympic

Luật học” lần thứ 6 năm

2022



- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn: Phụng dưỡng Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lành 

(Phường An Bình, quận Ninh Kiều)



- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn: dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, nghĩa 

trang Long Tuyền



2. Chương trình đồng hành với thanh thiếu niên

- Duy trì và phát triển 

“Tủ sách thanh niên”

- Tham gia “Ngày hội 

tư vấn tuyển sinh”



- Hội thao truyền thống 

Khoa Luật



- Hội thao truyền thống 

Trường ĐHCT



- Hội diễn Văn nghệ truyền thống Khoa Luật



- Hội diễn Văn nghệ truyền 

thống Trường ĐHCT



- Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn

- Tổ chức vui trung thu và tặng quà cho trẻ mồ côi 

tại chùa Long An 2 (quận Cái Răng)



3. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia 

xây dựng Đảng

- Kết nạp thanh niên đứng vào hàng ngũ của 

Đoàn;

- Đánh giá, phân loại đoàn viên;

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp Cảm 

tình Đảng và kết nạp Đảng.



CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ 

VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐÃ CHÚ Ý

LẮNG NGHE!


