
CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2020 

Ngày 20/12/2019, khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tài chính-

Marketing đã chính thức phát động chiến dịch Xuân tình nguyện. Trong chiến 

dịch có một chuỗi hoạt động ý nghĩa, đem yêu thương đến với những mảnh đời 

còn bất hạnh, giúp cho họ có một cái Tết ấm no và an lành. 

 

Chiến sĩ tham gia chương trình tại chùa Kỳ Quang II 

 

Chiến dịch đã kêu gọi được rất nhiều các chiến sĩ tham gia với tinh thần nhiệt 

huyết của tuổi trẻ và tấm lòng nhân ái, đã cùng chung sức tạo nên một Xuân tình 

nguyện thật sự ấm áp và tràn ngập yêu thương. 

Cụ thể, hành trình yêu thương của Xuân tình nguyện 2020 đã cập bến đến những 

nơi sau: 

Ngày 23/12/2019 - 28/12/2019 tổ chức chương trình “Sắc xuân xanh” thu gom 

giấy vụn, giấy báo, pin để gây quỹ cho chiến dịch và còn tuyên truyền thông điệp 

sống xanh, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. 



 

Hội quân tại cơ sở quận 9 

 

Tối ngày 30/12/2019, tổ chức chương trình “Hội quân chiến sĩ xuân tình nguyện 

cấp khoa” ở cơ sở quận 9. Tại đây, các chiến sĩ FBA đã có buổi họp mặt đầu tiên 

đón chờ cho những hoạt động trong chiến dịch Xuân tình nguyện của Khoa. 



 

Chụp ảnh lưu niệm tại bảo tàng 

 

Sáng ngày 03/01/2020 diễn ra hoạt động “Hành trình về nguồn” tham quan bảo 

tàng Tôn Đức Thắng để các chiến sĩ hiểu rõ và tri ân những hy sinh, công lao to 

lớn của bậc cha anh đã đổ biết bao xương máu và nước mắt, đổi lại hòa bình cho 

hôm nay. Chủ tịch Tôn Đức Thắng – chính là niềm tự hào, tấm gương sáng cho 

thế hệ trẻ học tập và noi theo. 



 

Chiến sĩ trao bánh mì và sữa tươi cho những mảnh đời khó khăn 

 

Tối ngày 3/1/2020 tổ chức chương trình “Tết đong đầy”, chiến sĩ sẽ tập hợp tại 

cơ sở 2C, phường 2, quận Tân Bình. 

 

Chiến sĩ gói bánh cùng bà con và các anh dân quân tự vệ 

 



 

Chiều ngày 04/01/2020 chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức tại nhà văn 

hóa phường Tân Phong quận 7. 

 

 

Tinh thần sẵn sàng đi trao những bát cháo ấm nóng của các chiến sĩ 

 

Tối ngày 4/1/2020 với chương trình “Bát cháo sẻ chia” tại sảnh C, cơ sở Quận 9. 

Hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, san sẻ trách nhiệm với cộng 

đồng. 

Ngày 11/1/2020 chuỗi chương trình do CLB Tình nguyện khoa Quản trị Kinh 

doanh đã tiến hành tổ chức ở vùng quê đầy nắng và gió Bình Thuận. 



 

Hình ảnh chiến sĩ đang nấu bánh chưng 

 

Chương trình “Vị Tết đong đầy ” sẽ diễn ra đầu tiên, các chiến sĩ đã thi nhau gói 

bánh chưng trao lại cho bà con ở vùng quê La Ngâu. 

 



Sơn sửa cổng trường mẫu giáo tại xã La Ngâu 

 

Thứ hai, chương trình “Sắc màu ngày xuân” để giúp các em nhỏ có ngôi trường 

khang trang và đẹp đẽ hơn cũng như chỗ vui chơi sau những giờ học tập. Những 

chiến sĩ áo vàng đã chung tay sơn sửa cổng trường và trao tặng xích đu cho các 

bé thân yêu. 

 

Giao lưu văn nghệ với các bé thiếu nhi và bà con tại địa bàn xã La Ngâu 

 

Thứ ba, đêm văn nghệ giao lưu “Gọi nắng xuân về” từ khâu tổ chức đến biểu 

diễn đều do các chiến sĩ phụ trách, nhằm mục đích “Mừng Đảng Mừng Xuân” 

về trên mọi nẻo đường hình chữ S.  



 

Dạy các em thiếu nhi tập vẽ và tô màu  

 

Cuối cùng, chương trình “Nụ cười xuân” tổ chức gian hàng trò chơi và ăn uống 

cho các bé thiếu nhi. Niềm vui trên môi của các em càng tiếp thêm niềm động 

lực cho chiến sĩ hăng say hoạt động thiện nguyện. 



 

Phát quà cho bà con hộ nghèo tại xã Tân Hòa 

 

Cùng thời điểm này thì cũng có thêm một chuyến xe của FBA khởi hành đến 

vùng đất thanh bình thuộc tỉnh Đồng Tháp, mang đến chương trình “Xuân sẻ 

chia” giúp cho những hộ gia đình khó khăn có một cái Tết an vui hơn. 

 



Trang trí lớp học tại chùa Kỳ Quang II 

 

Vui chơi với trẻ em mồ côi  

 

Ngày 12/1/2020 đã tổ chức chương trình “Xuân ấm bên em” - “Tết đoàn viên” 

tại chùa Kỳ Quang II. Thấu hiểu được giá trị đoàn tụ ngày tết, nên mong muốn 

mấy bé mồ côi ở chùa cảm nhận được bầu không khí Tết sum vầy khi có những 

người anh, người chị chơi đùa cùng các em. Bên cạnh đó, còn giúp các em sửa 

sang lại lớp học để sang năm mới có chỗ học tập và vui chơi khang trang hơn. 

 

Buổi “Lễ tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện 2020” của khoa Quản trị Kinh 

doanh được tổ chức vào ngày 15/01/2020 với rất nhiều cung bật cảm xúc, khép 

lại một hành trình đầy ý nghĩa. 

Mỗi chương trình nhỏ đã góp phần tạo nên thành công to lớn của Chiến dịch 

Xuân Tình Nguyện 2020. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt 

Nam ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn phải biết san sẻ, yêu thương 

nhau, chính vì lẽ đó các chiến sĩ luôn xung phong trên mọi mặt trận để giúp đỡ 

những mảnh đời khó khăn có một cái Tết Canh Tý ấm no và trọn vẹn hơn. 


