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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KT- QTKD  

(NĂM HỌC 2019 - 2020) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình 

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

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Hiện tại BCH Liên chi Đoàn khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trường Đại học 
Đà Lạt có 24 đồng chí (01 Bí thư, 02 phó Bí thư, 21 Ủy Viên). Quản lý hoạt động Đoàn của 14 Chi đoàn 
với tổng số Đoàn viên, Sinh viên là 1000. 

2. Chức năng, nhiệm vụ 

- Thực hiện công tác Đoàn phong trào sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, triển khai hoạt động 
cụ thể đến Đoàn viên, Sinh viên khoa. 

- Thực hiện công tác truyền thông, tổ chức hoạt động sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, Sinh viên khoa 
Kinh tế - Quản trị Kinh doanh. 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020 

1. Các hoạt động tiêu biểu 

Tháng 8/2019 Chào mừng tân sinh viên Khóa K43nhập học 

Tháng 9/2019 Tổ chức chương trình tình nguyện: “Vui hội trăng rằm” tại xã Lát, 
huyện Lạc Dương. 

Chương trình tình nguyện "VUI HỘI TRĂNG RẰM 2019" (Trung thu cho em) do 
Đoàn khoa KT-QTKD trường Đại học Đà Lạt cùng với sự hỗ trợ từ phía các nhà 
hảo tâm và các cá nhân đã được tổ chức thành công vào chủ nhật ngày 8 tháng 09 
năm 2019 tại Thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương. 
 
Chương trình diễn ra bao gồm các tiết mục văn nghệ, đố vui, các trò chơi thiếu nhi, 
các phần thi giao lưu, bên cạnh đó những phần quà đã được các bạn tình nguyện 
viên trao tận tay đến các em. Tuy chỉ là những món quà nhỏ, nhưng lại mang một 
tinh thần lớn từ các bạn tình nguyện viên. Nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô 
và các bạn sinh viên đã tạo nên thành công cho chương trình, mang đến không khí 
"Trung Thu", mang lại những tiếng cười vui vẻ, sự ấm áp đến với các em nhỏ. 



 

Tháng 9/2019 Lễ khai giảng năm học 2019-2020 

Thang 9/2019 Tổ chức chương trình: “Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập Đại 
Học” 

Tháng 10/2019 Tham gia giao lưu văn nghệ: “Gala Hội sinh viên chào bạn” 

Tháng 11/ 2019 Phối hợp cùng Sacombank tổ chức chương trình: “Thựctập viên 
tiềm năng Sacombank 2019” 

Tháng 11/2019 Tổ chức hoạt động ngoại khoá: Hội trại truyền thống chào mừng 
tân sinh viên K43 nhạp học và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

Tháng 4,5/2020 Tổ chức cuộc thi Online "Chung tay cùng cộng đồng phòngc 
hống dịch Covid 19 - Corona – Stay Away" 

2. Một số hình ảnh hoạt động 



Chào mừng tân sinh 
viên Khóa K43 
nhập học 

 

Chương trình: “ 
Vui hội trăng rằm” 
tại xã Lát, huyện 
Lạc Dương. 

 



Lễ khai giảng năm 
học 2019-2020 

 

Tổ chức toạ đàm 
“Giao lưu chia sẻ 
kinh nghiệm học 
tập Đại Học” cho 
sinh viên khoá 43 

 



Tham gia giao lưu 
văn nghệ: “Gala 
Hội sinh viên chào 
bạn” 

 

Phối hợp tổ chức 
chương trình: 
“Thực tập viên 
tiềm năng 
Sacombank 2019” 

 



 
 

 

 

 

Tổ chức Hội trại 
truyền thống chào 
mừng tân sinh viên 
K43 và ngày nhà 
giáo Việt Nam 

 

Tổ chức cuộc thi 
trực tuyến Corona – 
Stay Away 

 


