
 

 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG LIÊN 

CHI HỘI KHOA KT-QTKD  

GIAI ĐOẠN 2015-2021 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình 

- Tên đơn vị: Liên chi Hội khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Đà 

Lạt. 

- Địa điểm: Trường Đại học Đà lạt, số 01, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng. 

- Trang Fanpage: "Tuổi trẻ Kinh tế - QTKD Đại học Đà Lạt". 

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Hiện tại BCH Liên chi Hội khoa Kinh tế - Quản trị Kinh 

doanh trường Đại học Đà Lạt có 17 đồng chí (01 Liên chi hội trưởng, 02 Liên chi hội 

phó Bí Thư, 14 Ủy Viên LCH). Quản lý hoạt động Hội của 17 Chi hội với tổng số Hội 

viên, Sinh viên là 1000. 

2. Chức năng, nhiệm vụ 

- Thực hiện công tác Hội phong trào sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, 

triển khai hoạt động cụ thể đến Sinh viên khoa. 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ 

LẠT 

BCH  KHOA KINH TẾ - QTKD 

 

*** 

Số: …-BC/KT.QTKD 

 

Lâm Đồng, ngày 15  tháng 04 năm 2021 



- Thực hiện công tác truyền thông, tổ chức hoạt động sân chơi lành mạnh cho Sinh 

viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh. 

- Thực hiện các công tác xã hội, phục vụ cộng đồng trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng. 

II. CÁC CÔNG TÁC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

1. Giai đoạn 2015-2016  

Đoàn Khoa KT- QTKD tặng quà cho các em học sinh tiểu học tại thôn Ma Am, xã 

Đà Loan , Huyện Đức Trọng. 

 Ngày 1 tháng 8 năm 2016 Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại 

học Đà Lạt đã tổ chức buổi tình nguyện giao lưu và tặng quà cho cá em học sinh tiểu 

học tại thôn Ma Am, xã Đà Loan cách thị trấn Liên Nghĩa 50 Km. 

 Được sự phối hợp và giúp đỡ nhiệt tình của Huyện Đoàn Đức Trọng, 71 sinh 

viên của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã có một buổi giao lưu sinh hoạt tập thể 

vô cùng sôi nổi và đầy ý nghĩa cùng với hơn 30 em học sinh cấp một của thôn Ma Am, 

một thôn nghèo và còn nhiều khó khăn của huyện Đức Trọng. Dù chỉ là những món 

quà nhỏ để dành tặng các em trong ngày khai trường sắp tới nhưng đã làm ấm lòng cả 

người cho và người nhận. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, cần biết chia sẻ, 

thương yêu và đồng cảm. Buổi tình nguyện kết thúc trong tiếng cười trong veo và niềm 

hạnh phúc xua tan hết thảy mọi mỏi mệt của cuộc sống. 

Một số hình ảnh 



 

 

 



 

 
 



2. Giai đoạn 2016-2017 

1. Tham gia chương trình ra quân “Ngày chủ nhật Xanh năm 2017”. 

Với mục tiêu làm sạch môi trường trong khuôn viên trường và tạo thói quen cho đoàn 

viên thanh niên về xây dựng và bảo vệ môi trường sáng –xanh- sạch – đẹp. Khoa Kinh 

tế QTKD  đã ra quân với các nội dung thực hiện như: phát quang bụi rậm, quét rác, 

nhắt rác, nhổ cỏ, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; thu gom chai lọ, tổn dư 

thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức chỉnh trang, làm sạch khuôn viên khoa đơn vị; trồng và 

chăm sóc cây xanh. 

“Ngày chủ nhật xanh” đã và đang được đoàn viên thanh niên, BCH đoàn khoa hưởng 

ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh 

thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn 



viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn 

môi trường – xanh – sạch – đẹp; góp phần hình thành nếp sống văn minh. 
 

 

3. Giai đoạn 2017-2018 

4. Giai đoạn 2018-2019 

1. Tổ chức chương trình từ thiện "Vui Hội Trăng Rằm 2019" nhân dịp trung thu 

cho các em nhỏ tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

  Đây là một hoạt động từ thiện hết sức ý nghĩa của Đoàn khoa, mang đến cho các 

trẻ em vùng sâu vùng xa một cái Tết trung thu đáng nhớ, với sự tham gia đông đảo của 



sinh viên khoa Kinh tế - QTKD, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của BCH Đoàn 

khoa- HSV khoa, Ban cộng đồng đã góp phần lan toả tình yêu thương, tình cảm đến 

các hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội được đến trường cũng như cảm nhận được 

sự ý nghĩa của Tết trung thu truyền thống. Đồng thời, để lại ấn tượng sâu sắc đến người 

dân địa phương cũng như hình ảnh sinh viên khoa Kinh tế - QTKD không chỉ bản lĩnh, 

năng động mà còn tràn đầy tình yêu thương đối với đồng bào vùng sâu vùng xa. 

  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với những nhà tài trợ, 

đã cùng đồng hành với Đoàn khoa Kinh tế - QTKD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tổ chức các ngày Chủ nhật xanh chăm sóc công trình thanh niên và vệ sinh 

khuôn viên khoa. 

 Nhằm hưởng ứng ngày ra quân Chủ nhật xanh thường niên 2018 -2019, các bạn 

sinh viên khoa Kinh tế - QTKD đã không ngần ngại dành ít thời gian quý báu để cùng 

nhau quét dọn khuôn viên của khoa của trường, trả lại vẻ đẹp trong lành vốn có của 

trường Đại học Đà Lạt. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo 

vệ môi trường trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân; phát 

huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công 

tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 

 

 



 

 

 



 

6. Giai đoạn 2019-2020 

5.1 Hiến máu tình nguyện 

 Nhằm hưởng ứng chương trình Hiến máu tình nguyện thường niên được tổ 

chức tại trường Đại học Đà Lạt. Sinh viên khoa Kinh tế - QTKD đã tham gia tích cực 

với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” 

 Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, 

thương ái của dân tộc Việt Nam; là hành động giúp đỡ các bệnh nhân, những người 

không may bị tai nạn hay cần máu để duy trì sự sống. Các bạn sinh viên khoa Kinh tế 

đã không ngần ngại để có thể cống hiến một phần công sức vào hoạt động cứu người, 

một hành động vì cộng đồng, vì nhân dân rất đáng tuyên dương. 



 

2. Phát động, kêu gọi hội viên, sinh viên khoa Kinh tế - QTKD tham gia quyên góp 

tự nguyện ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid 19. 

 Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và diễn biến ngày 

càng phức tạp, Đoàn khoa đã lên kế hoạch ủng hộ và quyên góp tự nguyện vào quỹ 

phòng chống dịch Covid -19, đạt được một số thành công nhất định. 

3. Hoạt động "Hướng về miền Trung" 

 Cùng hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ trên cả nước, khoa KT-QTKD đã phát động 

giảng viên, sinh viên trong khoa cùng đóng góp, ủng hộ, góp phần nhỏ sức lực của 

mình giúp đỡ đồng bào miền Trung. Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 24/10/2020, khoa 

đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp từ các bạn sinh viên, giảng viên. Ngoài việc vận 

động quyên góp đồ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập sách vở để gửi ra miền Trung thì 

tập thể giảng viên khoa KT-QTKD đã trích ra 5 triệu đồng từ quỹ phúc lợi khoa để hỗ 

trợ cho sinh viên khoa có hoàn cảnh khó khăn đến từ vùng bị ảnh hưởng lũ lụt. Sáng 

ngày 25/10/2020 đoàn sẽ khởi hành chạy ra miền Trung đưa nhu yếu phẩm này tới tay 

người dân vùng lũ. 



 Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn bởi thiên tai bão, 

lũ gây ra. Ban cộng đồng, CLB Nhà Quản trị tương lai Khoa Kinh tế - QTKD đã tuyên 

truyền kêu gọi sinh viên cùng chung tay hỗ trợ người dân qua các hình thức như: hỗ 

trợ tiền, đồ ăn, quần áo…Riêng khoản tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp cho ca sĩ 

Thuỷ Tiên để chị có thể thay mặt hỗ trợ đồng bào miền trung.  

 Bên cạnh đó, Đoàn viên sinh viên trong Khoa Kinh tế - QTKD thể hiện tinh thần 

tương thân tương ái, đã tích cực hưởng ứng phát động của Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt 

trong việc quyên góp tự nguyện, ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Số 

tiền 12.075.000 đã được chuyển tới tài khoản của Đoàn trường Đại học Đà Lạt để gửi 

tới đồng bào miền Trung. 

Một số hình ảnh 

 



 
4. Tiếp sức mùa thi 2020 

Chương trình có nhiều thay đổi linh hoạt để ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-

19, nhằm đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên, sĩ tử cũng như phụ huynh. Không 

để dịch bệnh gây ảnh hưởng đến việc thi cử của các bạn thí sinh, các bạn sinh viên khoa 

Kinh tế đã không ngần ngại ra quân để tiếp sức cho các bạn thí sinh, hướng dẫn, nhắc 

nhở, tiếp thêm động lực để các bạn đủ tự tin vượt qua kì thi quan trọng nhất cuộc đời học 

sinh này. 



 

 

5. Mùa hè xanh 2020 

 Một trong những chươnh trình thường niên được Hội sinh viên Việt Nam tổ 

chức thường xuyên, liên tục, hoạt động này nhằm hướng các sinh viên đến các hoạt 

động nhân đạo, hữu ích như: xây dựng nhà tình thương, tham gia các lớp xoá mù chữ, 

nhiều hoạt động có ích cho xã hội khác… 

Hoạt động mùa hè xanh, được diễn ra vào mùa hè, tháng của tuổi trẻ. Đối với mùa hè 

xanh, đó không đơn giản là những chuyến đi dài ngày mà đó còn là nhưng hoạt động 

mang tính nhân văn sâu sắc mà các bạn sinh viên nhận được. 

 Trùng với thời điểm dịch bệnh coivid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng các 

bạn sinh viên của khoa Kinh tế vẫn không nản lòng, vẫn quyết tâm lên đường, tuy 

phải về sớm hơn dự kiến do lo ngại dịch bệnh, nhưng các bạn sinh viên cũng đã góp 

phần mang lại niềm vui, tiếng cười, sự hạnh phúc cho người dân vùng sâu, vùng xa. 

 



 

 

 

 

 



5. Giai đoạn 2020 - 2021 

1. Lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 

 Trong thời gian gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực rất lớn 

đến đời sống của nhân dân. Một trong những nguyên nhân sâu xa được các nhà khoa 

học cảnh báo là do môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm, diện tích rừng ngày càng bị 

thu hẹp. Do đó, việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp 

phần cải thiện môi trường sống, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm cho sự phát 

triển bền vững của đất nước. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng cây, sinh viên trường đại học Đà 

Lạt nói chung, sinh viên khoa Kinh tế QTKD nói riêng đã xung phong, không ngại khó 

khăn để cùng nhau ra quân hưởng ứng trồng 80 triệu cây xanh tại địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng, giai đoạn 2021-2025. 

 

 

 



 



 



2. Ra quân ngày chủ nhật xanh  



 

 Trên đây là báo cáo về công tác phục vụ cộng đồng trong giai đoạn 2016 - 2021 

của Liên chi Hội khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trường Đại học Đà Lạt. 

 

 TM. BCH LIÊN CHI HỘI KHOA  

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG 

  

 

  

  

 Đặng Duy Nam 

 

 


