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Sinh viên DTU và Bách khoa Singapore đồng hành trong 

công tác thiện nguyện 

 

Sáng ngày 19/06/2012, Lễ bàn giao công trình nhà kho và hội trường trong công tác thiện nguyện của sinh viên hai 

trường Bách khoa Singapore và ĐH Duy Tân đã diễn ra tại Làng Hy Vọng - Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn 

Tp. Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thường niên trong khuôn khổ chương trình hợp tác trao đổi giảng 

viên và sinh viên giữa hai trường. 

  

  

 Đại diện DTU & BK Singapore bàn giao công trình cho GĐ Làng Hy Vọng 

Tại buổi lễ, đại diện đoàn Bách Khoa Singapore đã chính thức bàn giao hai công trình với tổng số tiền 66.740.000 

VNĐ cho ông Phan Thanh Vinh - Giám đốc Làng Hy Vọng. Đồng thời các sinh viên của Singapore cũng trao tặng 8 

chiếc xe đạp mới cùng một số sách vở cho các em nhỏ. Đây là phần quà do các sinh viên quyên góp được trong 

chiến dịch quyên góp tại Singapore trước khi sang Việt Nam. 

“Chương trình thiện nguyện là một trong những hoạt động bắt buộc trong chương trình học của chúng tôi. Tôi rất 

vui vì lần này được đến Việt Nam và cùng với các bạn sinh viên Duy Tân giúp đỡ các em nhỏ bất hạnh tại Làng Hy 

Vọng. Chúng tôi đã cùng cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho các em. Thời gian ở Việt Nam không lâu nhưng 

những ngày làm việc tại đây sẽ ở mãi trong lòng chúng tôi” - Sinh viên Joseph Tay đến từ Bách Khoa Singapore cho 

biết. 

Được biết, chương trình thiện nguyện năm nay có sự tham gia của 22 sinh viên đến từ Bách khoa Singapore và đông 

đảo sinh viên ĐH Duy Tân. Trong vòng một tuần, sinh viên hai trường đã cùng thực hiện công tác thiện nguyện, 

giao lưu văn hóa và khám phá vẻ đẹp của Đà Nẵng nói riêng và các di sản của miền Trung nói chung. 

Tại Làng Hy Vọng, các sinh viên chia thành nhiều nhóm và mỗi nhóm phụ trách một hạng mục khác nhau. Sau khi 

hoàn thành việc ốp tường hội trường chính của Làng Hy Vọng, các sinh viên tiến hành dọn vệ sinh khu vực xung 

quanh, sơn mới các cửa sổ và cùng làm lại mái che nhà kho của Làng Hy Vọng. Đa số các sinh viên đến từ Bách 

Khoa Singapore theo học khối ngành Kiến trúc nên mọi công việc tu sửa hội trường đều diễn ra khá thuận lợi và đẹp 

mắt.  
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Thay mặt ĐH Duy Tân, thầy Phạm Phú Anh Huy đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Làng Hy Vọng và lãnh đạo Bách 

khoa Singapore vì đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên hoạt động. 

 “Tôi rất ấn tượng với hoạt động lần này. Bách Khoa Singapore và Duy Tân không chỉ trao đổi giảng viên mà hằng 

năm sinh viên hai trường còn được gặp gỡ và giao lưu với nhau. Các bạn đã có những hoạt động đầy thú vị và ý 

nghĩa. Tôi hy vọng tình hữu nghị giữa các bạn cũng như giữa hai trường sẽ ngày càng bền chặt hơn.” - Thầy Huy 

phát biểu tại buổi lễ. 

(Truyền Thông) 

  
 


