
ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2019 

Sau gần hai tuần triển khai kế hoạch và thực hiện công tác gây quỹ, chương trình 

Công trình thanh niên 2019 của Đoàn khoa và các Chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán đã 

diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 15/6/2019 tại Nhà Tình thương – thôn 1, xã Đạ Hoai, 

tỉnh Lâm Đồng (thuộc chùa Khánh Hỷ Giác Tự). Chương trình có sự tham gia của 40 bạn 

sinh viên đến từ Đoàn khoa, các Chi đoàn và các giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán.  

Mở đầu chương trình là phát biểu của cô Nguyễn Thị Thương – Bí thư Đoàn khoa 

Kế toán – Kiểm toán và sư cô Liên – đại diện Nhà Tình thương. Tiếp đến là những phần 

quà ý nghĩa từ ban tổ chức đã được gửi đến các bé cùng các tiết mục giao lưu văn nghệ, 

các trò chơi vẽ tranh và những hoạt động vui chơi khác. Các hoạt động diễn ra trong 

không khí vui tươi, sôi nổi với sự chào đón nồng nhiệt từ sư cô và các bé. Sau cùng đoàn 

cùng các cô ở Nhà tình thương chuẩn bị bữa ăn và cho hơn 40 bé ăn trưa. Bữa ăn hôm nay 

có đôi chút cải thiện với sự hỗ trợ của đoàn, thế mới thấy được để có được bữa ăn cho các 

bé cũng là cả một sự cố gắng và nỗ lực của sư cô. Thông qua chương trình lần này, Đoàn 

khoa Kế toán – Kiểm toán đã góp chút sức lực nhỏ bé giúp đỡ các em ở nhà tình thương, 

tạo ra một sân chơi lành mạnh, mang lại cho các em một mùa hè vui tươi và trọn vẹn, 

đồng thời cũng là dịp gắn kết các bạn sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán nhiều hơn. 

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất 

đến sự giúp đỡ của Khoa Kế toán – Kiểm toán, các tổ chức, các cá nhân, các mạnh thường 

quân đã ủng hộ cho chương trình; cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đầy nhiệt huyết của 

Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Ngân hàng đã đồng hành cùng chương trình 

lần này! Lời cuối, xin chào và hẹn gặp lại tại một chương trình ý nghĩa tiếp theo! 

Một số hình ảnh của Chương trình: 

 

Hình 1. BTC trao quà cho đại diện Nhà Tình thương. 



 

Hình 2. Trao quà cho các bé Nhà Tình thương. 

 

 

Hình 3. Giao lưu văn nghệ với các bé. 



 

Hình 4. Hoạt động vẽ tranh cùng các bé. 

 

 

Hình 5. Giảng viên, sinh viên Khoa KTKT cùng các bé. 

 

 




