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Hòa  trong khí thế của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Trường Đại học Võ Trường Toản cũng sôi nổi,
hào hứng trong các chuỗi hoạt  động của Tháng Thanh niên nhằm hướng đến việc kỷ niệm 84
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh (26/3/1931 – 26/3/2015). Tháng Thanh niên năm
nay thực sự là ngày hội của tuổi trẻ toàn trường với các hoạt động đa dạng, sôi nổi như: hội trại
26/3, hội thi diễn văn nghệ, các trò chơi tập thể, đốt lửa trại truyền thống… nhằm tìm kiếm và
phát huy tài năng, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao ý thức của các đoàn viên, thanh niên.

  

  

Sinh viên trang trí cổng vào của Hội trại 26/3
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  Lối vào Hội trại 26/3  

  Mỗi Đoàn viên đều tất bật trong việc dựng và trang trí trại  
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  Niềm vui rạng ngời hiện trên gương mặt của mỗi Đoàn viên trong ngày Hội trại  Mỗi chi đoàn đều tất bật chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động chào mừng ngày 26/3 nhưchuẩn bị dựng - trang trí trại; mở các gian hàng với nhiều món ăn, thức uống hấp dẫn; sinh hoạttập thể sôi động đầy hào hứng; tham gia các trò chơi liên hoàn đầy bổ ích, thú vị ; chuẩn bịcho đêm thi văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc như đơn ca, tốp ca, múa, kịch... Với sự đónggóp tham gia, tinh thần nhiệt huyết các đoàn viên, thanh niên đã tạo nên một ngày hội thànhcông rực rỡ, đem đến  niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người. Song qua đó cũng mang mộtniềm tự hào, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Đại học Võ Trường Toản - những conngười đầy nhiệt huyết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ham học hỏi.  Sinh viên Nguyễn Thị Trúc Mai  Lớp Đại học Dược  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 

 3 / 3

http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

