
1. TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2022 

 TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 2022 – KHOA KINH TẾ - 

LUẬT  

Vậy là trải qua gần 1 tháng kể từ khi phát động chiến dịch Xuân tình nguyện 2022, với 

những hoạt động đầy ý nghĩa mà các chiến sĩ đã sát cánh gắn bó bên nhau. Chiến dịch 

XTN 2022 Khoa Kinh tế - Luật đã phải nói lời kết thúc. Mặc dù hoàn cảnh dịch bệnh đã 

mang lại nhiều thử thách và gây khó khăn rất lớn đối với chiến dịch XTN của toàn 

trường, các khoa nói chung và khoa Kinh tế - Luật nói riêng, nhưng không vì thế mà các 

chiến sĩ XTN khoa Kinh tế - Luật lại chùn bước, làm giảm đi ý chí và sự quyết tâm của 

các chiến sĩ đối với chiến dịch năm nay. 

Một năm đầy biến động là thế, dù phải tổ chức hầu hết chương trình theo hình thức 

online, nhưng đối với Đoàn - Hội Khoa Kinh tế - Luật được tham gia và cống hiến hết 

mình cho chiến dịch Xuân tình nguyện 2022 đã là niềm vinh hạnh và tự hào rất lớn. Trải 

qua bốn hoạt động online chính và một vài hoạt động thiện nguyện offline, nhờ có sự 

giúp đỡ của Đoàn trường cũng như Chi đoàn quân sự quận Phú Nhuận và sự hỗ trợ kịp 

thời của phường Bình Thuận, qua đó nhiều phần quà đã được trao tặng tận tay các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là sự khích lệ tinh thần giúp mọi người có một cái 

Tết ấm no. Dù đó chỉ là những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng giá trị tinh thần vô cùng 

to lớn. Vì niềm vui, tiếng cười của bà con, của những hoàn cảnh được trao tặng luôn là 

động lực để Đoàn -Hội Khoa Kinh tế - Luật cố gắng và không ngừng phát triển hơn nữa. 

Chặng đường nào rồi cũng sẽ có hồi kết, chiến dịch nào rồi cũng sẽ dừng lại. BCH 

XTN Khoa Kinh tế - Luật xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với 

những đơn vị đã tin tưởng và đồng hành cùng Khoa trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện 

2022. 

Lời cuối cùng, nhân dịp Tết đến, Xuân về BCH Khoa Kinh tế - Luật xin gửi lời chúc 

sức khỏe và có một năm mới an khang thịnh vượng – vạn sự như ý, đặc biệt là một năm 

đại thắng đến tất cả mọi người nói chung và toàn thể quý thầy cô, sinh viên của trường 

Đại học Tài chính - Marketing nói riêng 
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