
CHIẾN DỊCH “UFM - ẤM LÒNG MÙA DỊCH” 

➢ Link video chiến dịch: https://youtu.be/TKpkQKRTVLs 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều sinh viên UFM bị kẹt 

lại thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày do khu 

vực sống bị phong tỏa. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của sinh viên, vào ngày 12/07/2021, 

Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Tài chính - Marketing đã phát động chiến dịch 

“UFM - Ấm lòng mùa dịch” nhằm mục đích hỗ trợ những phần quà đến đoàn viên, 

thanh niên, sinh viên UFM đang gặp khó khăn ở các khu vực bị phong toả, cách ly.  

 

Thư ngõ kêu gọi ủng hộ 

Ngay sau khi phát động và kêu gọi, quỹ “UFM - Ấm lòng mùa dịch” đã nhận được 

nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ phía các mạnh thường quân, quý thầy cô, doanh nghiệp, 

các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên UFM. Chỉ sau 36 giờ phát động, quỹ đã 

thu được số tiền ủng hộ lên tới 141.430.651 đồng. 

https://youtu.be/TKpkQKRTVLs


 

Th.S Mai Thoại Diễm Phương đang phân thành từng phần rau, quả 

Ban tổ chức đã tiến hành sàng lọc đối tượng và liên hệ xác nhận thông tin sinh viên, ưu 

tiên hỗ trợ các trường hợp đang ở trong khu vực phong tỏa. Đồng thời, phân công nhóm 

tìm kiếm các đơn vị cung cấp hàng hóa uy tín, các đơn vị vận chuyển, đảm bảo tiến 

trình công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Trải qua 48 giờ nhập hàng và phân loại, 

350 phần quà đã được đóng gói, sẵn sàng để trao đến tay những sinh viên đang gặp khó 

khăn. Mỗi phần quà có giá trị dao động từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng bao gồm 

những nhu yếu phẩm cần thiết như: trứng, sữa, rau, mì gói, bánh ngọt,… Các vật phẩm 

đa dạng chủng loại như sữa có đường, sữa không đường, mì cay, mì không cay, để tất 

cả sinh viên đều có thể sử dụng. Qua đó cho thấy sự tỉ mỉ, tâm huyết của Ban tổ chức 

dành cho sinh viên trong từng phần quà – những phần quà tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình 

người trong đại dịch. 



 

Đoàn trường UFM trao quà cho các bạn sinh viên 

 

Tấm lòng của bạn nữ dễ thương gửi tới Ban tổ chức 



 

Đến ngày 17/07, công tác vận chuyển những phần quà được tiến hành. Quá trình giao 

nhận cho sinh viên cũng gặp phải không ít khó khăn do lệnh hạn chế di chuyển từ chỉ 

thị 16. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ phía Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, đội ngũ tình 

nguyện viên của Quận đoàn, phường đoàn và sự nỗ lực không ngừng từ phía Ban tổ 

chức, 350 phần quà đã được trao đến tận tay sinh viên. Hy vọng những phần quà này sẽ 

mang lại những giá trị tinh thần tốt đẹp, giúp các bạn sinh viên cảm thấy ấm lòng, vơi 

bớt phần nào nỗi nhớ xa quê, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh việc trao đi những phần quà, Ban tổ chức còn gửi lời thăm hỏi, động viên đến 

sinh viên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, tuân thủ và thực hiện tốt các quy định 

về giãn cách xã hội, quy tắc 5K phòng chống dịch Covid-19.  

 

Thông điệp chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

Chiến dịch “UFM - Ấm lòng mùa dịch” đã cho thấy sức trẻ UFM và tinh thần tình 

nguyện, tương thân tương ái luôn được phát huy trong mọi hoàn cảnh, ở những phần 



việc ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Qua đó thấy được truyền thống nhân nghĩa luôn được 

hun đúc qua bao thế hệ cha ông, ở mỗi giai đoạn sẽ sẵn sàng bùng lên ngọn lửa ấm áp, 

thắm thiết tình người và tạo nên sức mạnh, niềm tin về đại dân tộc Việt Nam sẽ chiến 

thắng đại dịch. 


