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Giới

Xin chào, mình là Hà. Mình được bạn bè nhận xét là người vô tư, hay cười. Mình rất vui vì
đã một phần lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Bất cứ ai cũng
đều tỏa sáng theo cách riêng và không điều gì có thể khiến ta ngừng tin vào điều đó trừ
chính mình.
Câu nói tâm đắc: “Do the best but don’t feel the best” – nhắc nhở mình đảm bảo chất
lượng trong công việc nhưng đồng thời luôn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân và không
ngừng học hỏi.
Rất vui được làm quen với mọi người. Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Kỹ năng
Lãnh đạo

iệu

Học vấn
CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

2018 - Editing

CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN
Giao tiếp

Giải quyết vấn đề

Quản lý quỹ thời gian

Chương trình: Dual Degree Programme (DDP): Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân 2
bằng Đại học giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế IIFE) và University of
Greenwich (England)
Chuyên ngành:
Finance & Banking (Academy of Finance)
Accounting & Finance (University of Greenwich)

Chứng chỉ

Làm việc dưới áp lực, làm việc nhóm

Content - Sáng tạo

Tiếng Anh

Tin học văn phòng

BACHELOR OF ARTS IN
ACCOUNTING & FINANCE

Editing

Cấp bởi University of Greenwich

9 ACCA PAPER
EXCEMPTIONS

BACHELOR OF DEGREE IN
FINANCE - BANKING

Editing

Cấp bởi Học viện Tài chính

Editing

F1 - F9
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Hoạt động
2019 - Editing

CO-FOUNDER - PHÓ CHỦ NHIỆM - TRƯỞNG BAN ĐỐI
NGOẠI
CLB TRUYỀN THÔNG DDP

Điều hành, giám sát điều hành hoạt động của CLB cùng Ban Chủ nhiệm. Quản lý tài chính
CLB.
Định hướng, phân bổ công việc ban Đối ngoại, giúp xây dựng, phát triển quan hệ đối ngoại
với các CLB, đơn vị khác. Hoạt động cùng các thành viên CLB.

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

CLB TÌNH NGUYỆN DCBC

2019 - Editing

Đảm bảo cập nhật thông tin nhanh - chính xác - hấp dẫn trên fanpage CLB.

LỚP PHÓ

2018 - Editing

CHI ĐOÀN DDP0303

Hoàn thành tốt vai trò.
2019 - Editing

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IIFE
Hoàn thành tốt vai trò.

THÀNH VIÊN BAN ĐỐI NGOẠI

10/2018 - 12/2018

SỰ KIỆN PROM DDP: MELODASTIC
Phối hợp cùng ban kêu gọi tài trợ cho sự kiện. Hoàn thành tốt vai trò.

PHÓ BAN TỔ CHỨC

09/2019 - 10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU DDP: ĐÊM TRĂNG CHO
EM 2019
Lên khung chương trình, phân bổ nhân sự, phối hợp các thành viên BTC tổ chức thành
công chương trình Trung thu cho các em nhỏ. Hoàn thành tốt vai trò.

PHÓ BAN TRUYỀN THÔNG

09/2019 - 10/2019

SỰ KIỆN KHAI GIẢNG DDP NĂM HỌC 2019 - 2020
Hoàn thành tốt vai trò. Ngoài ra, đảm nhận vị trí MC tương tác hiện trường tại buổi lễ
thông qua livestream trực tuyến trên kênh fanpage của Viện Đào tạo Quốc tế

TRƯỞNG BAN BAN TRUYỀN THÔNG

09/2019 - 10/2019

SỰ KIỆN CHÀO TÂN SINH VIÊN DDP - DÉBUTANTE:
BAY
Hoàn thành tốt vai trò.

DDP - D2MC IN ME

ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN:
1. Hoàn thành việc thi lấy chứng chỉ IELTS với tổng điểm trung bình từ 7.0 trở lên
2. Hoàn thành tốt chương trình học tại DDP
3. Theo học Thạc sỹ tại Anh sau khi tốt nghiệp và dành thêm thời gian để khai phá, trau
dồi các khía cạnh khác của bản thân.
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Lựa chọn DDP như cái duyên đến một cách tình cờ nhưng môi trường học tập cũng
như sinh hoạt ở DDP đã không chỉ mang đến cho mình nhiều khám phá mới mẻ mà
còn rất nhiều cơ hội. Một trong những cơ hội đó chính là D2MC - CLB Truyền thông
DDP.
D2MC dạy mình rằng: Giới hạn của bạn là chính mình, bắt tay vào làm hoặc sẽ mãi
không thể biết bạn có thể làm được gì.
D2MC với mình là vô giá. Cảm ơn D2MC - mảnh ghép mình luôn yêu thương, trân trọng
và tự hào nhất trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ này.
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