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GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ 

Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, với mục đích là sân chơi tạo điều kiện 

cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ thông tin phát huy khả năng, góp phần nâng cao chất 

lượng học tập, tạo môi trường trao đổi, học tập, rèn luyện kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Câu lạc 

bộ công nghệ thông tin - ISTECH được ra đời trên cơ sở là cầu nối giữa nhà trường với sinh 

viên, giữa các sinh viên có sở thích về công nghệ thông tin hoặc có sự quan tâm về lĩnh vực này. 

Đây cũng là kênh thông tin kết nối sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN, tạo sự gắn kết, 

giao lưu, học hỏi, chia sẻ các kiến thức và hoạt động về lĩnh vực chuyên môn, nâng cao kỹ năng 

nghiệp vụ và cả cơ hội kết nối nghề nghiệp. 

Thông tin liên hệ CLB. 

   Email:   istech@isvnu.vn  

Facebook:  https: //www.facebook.com/istechclub  

Group:  https: //www.facebook.com/groups/vnu.istech/ 

Website:  https: //is-technology.com/ & https: //youth.isvnu.vn/  

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 

- CLB ISTECH góp phần nâng cao chất lượng học và tự học của sinh viên Khoa Quốc tế, 

ĐHQGHN. Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức chuyên môn hay sở thích, 

tiếp cận và biết vận dụng vào cuộc sống. Tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu 

những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra, thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin. 

- CLB ISTECH cung cấp môi trường năng động cho sinh viên nghiên cứu sáng tạo thông 

qua hình thức tổ chức các cuộc thi sáng tạo thường kỳ: Tổ chức các cuộc thi không chuyên về tin 

học văn phòng cho sinh viên toàn khoa, buổi tọa đàm với các giảng viên về xu hướng của công 

nghệ, cử thành viên tham gia vào các cuộc công nghệ nếu có thể… 

- CLB ISTECH khuyến khích, động viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học thông 

qua các hoạt động: các buổi gặp mặt, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập từng 

giai đoạn, các cuộc thi olympic, sáng tạo trẻ ở trong và ngoài Khoa. 

- CLB ISTECH định hướng và thúc đẩy phong trào sinh viên học tập và nghiên cứu về 

chuyên ngành kỹ thuật trong khoa Quốc tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội.  

- Trong tương lai, sẽ hướng tới hướng đến việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp là 

cầu nối giữa các doanh nghiệp với khoa và sinh viên. 

 

II. TÊN GỌI VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

2.1. Tên Tiếng Anh: VNU.IS - Information and Technology Club 

mailto:istech@isvnu.vn
https://www.facebook.com/istechclub
https://www.facebook.com/groups/vnu.istech/
https://is-technology.com/
https://youth.isvnu.vn/istech-international-school-information-technology-club-vnu-international-school/
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2.2. Tên Tiếng Việt: Công nghệ thông tin 

2.3. Tên viết tắt: ISTECH 

2.4. Slogan CLB: Get ready to be inspired 

2.5. Đối tượng tham gia:  

- Là sinh viên Khoa Quốc tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội hoặc sinh viên các trường khác trực 

thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội. 

- Có đạo đức, phẩm chất tốt, có lối sống lành mạnh; có ý thức tự giác và tinh thần trách 

nhiệm cao. 

- Quan tâm, đam mê nghiên cứu khoa học, tự nguyện tham gia Câu lạc bộ. 

- Thành viên chính thức CLB phải vượt qua kỳ sát hạch tuyển thành viên Câu lạc bộ tổ chức. 

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

3.1. Cố vấn chuyên môn: Tham gia cố vấn, định hướng và hỗ trợ sinh viên. 

1. TS Trần Đức Quỳnh – Trưởng bộ môn KHTN&CN Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. 

2. TS. Lê Đức Thịnh – Phó trưởng bộ môn KHTN&CN Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. 

3. ThS.KH. Nguyễn Văn Tánh - Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng bộ phận CNTT&CSVC, 

GV bộ môn KHTN&CN Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN. 

3.2.  Ban Chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm điều hành câu lạc bộ, được bầu lên từ các thành viên 

CLB thông qua các Hội nghị, được chuẩn y đóng dấu của BCH Đoàn Khoa.  

● Chủ nhiệm: 01 

-  SV.  Đỗ Văn Quý – Sinh viên ICE2017A - Msv: 17071395 

● Phó Chủ nhiệm: 02 

- SV. Lê Anh Đức – Sinh viên ICE2018A - Msv: 18071516 

-   SV. Lê Mai Anh Thắng – Sinh viên ICE2017A - Msv: 17071396 

● Thành viên: 29 

3.3.   Các ban trực thuộc  

Ban nội dung:  

● Lên nội dung ý tưởng, cốt chuyện, kịch bản…cho những sản phẩm IT. 

● Xây dựng, triển khai ý tưởng câu lạc bộ tổ chức. 

Ban media: Quản lý mảng truyền thông và đối ngoại; Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho 

CLB; Thiết kế giao diện, UI, UX cho hệ thống. 

Ban Chuyên Môn:  

+ Tổ IT không chuyên: Dành cho các bạn không chuyên IT để  tích lũy kiến thức về tin học 

văn phòng cũng như phát triển các kỹ năng mềm. 
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+ Tổ IT chuyên: Dành cho các bạn chuyên IT thỏa sức với đam mê về lập trình, thiết kế 

game và những ngành trọng tâm của công nghệ thông tin và trở thành nơi mà các bạn có 

thể tạo ra những sản phẩm thực tế. 

Ban Tài chính, Hậu cần: Quản lý về mặt tài chính, kinh phí và hỗ trợ Câu lạc bộ trong những 

sự kiện có liên quan. 

3.4. Sơ đồ tổ chức CLB  

 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

4.1. Phương hướng hoạt động thường xuyên:  

1. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kiến thức tin học 

Tin học Cơ bản, ứng dụng: 

• Dành cho sinh viên không chuyên công nghệ thông tin, hướng dẫn những phần kiến thức 

cơ bản về công nghệ thông tin, tìm hiểu những xu hướng công nghệ những năm tới. 

• Hướng dẫn sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

• Ứng dụng PC, mobile, phân tích cơ sở dữ liệu sử dụng excel,… 

• Đối tượng hướng đến là toàn thể sinh viên trong và ngoài Khoa Quốc tế. 

Chuyên sâu:  

• Thảo luận chuyên sâu về từng chủ đề của công nghệ thông tin. 

• Làm những sản phẩm thực tế mang tính thực tiễn: Lập trình ứng dụng, an ninh mạng, bảo 

mật, IOT, phần cứng, cơ sở dữ liệu,… 

• Đối tượng hướng đến là các sinh viên có năng lực chuyên môn và yêu thích, quan tâm 

đến lĩnh vực CNTT, lĩnh vực Khoa học công nghệ, điện tử viễn thông. 

2. Kết nối 



6 

 

• Kết nối những bạn cùng đam mê sở thích trong và ngoài ĐHQGHN. Chú trọng hỗ trợ 

thành viên định hướng nghề trong tương lai. Đặc biệt kết nối sinh viên khối ngành kinh tế 

với kỹ thuật bổ trợ lẫn nhau. 

• Cầu nối sinh viên với doanh nghiệp: Mời các doanh nghiệp về giới thiệu sản phẩm, công 

nghệ mới; tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo. 

• Cộng đồng: Tham gia vào các cộng đồng công nghệ, diễn đàn mạng xã hội → chia sẻ và 

cập nhật tình hình, xu hướng công nghệ. 

• Cầu nối sinh viên với giáo viên, nhà trường: Tổ chức các buổi nói chuyện mời thầy/cô về 

trao đổi, thảo luận về công nghệ và những vấn đề liên quan trực tiếp tới sinh viên trong 

việc học tập và thi cử. 

3. Hoạt động trải nghiện thực tế 

- Tổ chức các cuộc thi cho sinh viên:  

 + Dành cho sinh viên không chuyên: Tìm hiểu về công nghệ, Thực hành tin học văn 

phòng,… 

 + Dành cho sinh viên IT:   

• Làm các dự án như thiết kế website, game,.. 

• Tham gia diễn đàn công nghệ, trao đổi về chuyên môn. 

• Tổ chức hoạt động tham quan thực tế, city tour, company tour,… 

4. Tìm hiểu và tổ chức cuộc thi về công nghệ thông tin, khởi nghiệp. 

+ Giai đoạn 1: Tìm hiểu và cử thành viên tham gia học hỏi cuộc thi do đơn vị khác tổ chức.  

+ Giai đoạn 2: Đăng cai tổ chức các cuộc thi, chương trình khởi nghiệp:  

• Thiết kế website 

• Lập trình ứng dụng 

• Giải phát tin học 

• Chế tạo các sản phẩm, thiết bị thông minh: robot, hệ thống giám sát,… 

• …. 

5. Quảng bá thương hiệu. 

• Thông qua các buổi giao lưu nói, tọa đàm với doanh nghiệp. 

• Sử dụng nguồn lực có sẵn thông qua Đoàn Thanh niên. 

• Thông qua các cuộc thi tham gia, cũng như tổ chức đăng cai. 

6. Tìm kiếm đầu tư, hợp tác và phát triển. 

• Thông qua các thầy để kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội thực tập chuyên môn. 

• Nhận và triển khai các dự án về chuyên môn. 

• Thăm quan tìm hiểu các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ. 
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• Kêu gọi tài trợ phát triển nghiên cứu khoa học. 

7. Tổ chức các buổi trao đổi thường kỳ. 

• Tìm hiểu trao đổi về chuyên môn giữa các thành viên trong câu lạc bộ với thầy cô. 

• Trao đổi định hướng nghề nghiệp. 

4.2. Hoạt động chi tiết cụ thể trong 6 tháng tới 

1. Xây dựng series “Daily Knowledge” cụ thể như sau:  

• Các bài viết về công nghệ nhỏ lẻ sẽ được thu thập và chỉnh sửa qua phần mềm thiết kế 

ảnh và post lên trang Facebook và Instagram, youtube của CLB. 

• Tần suất: Từ 2 đến 3 bài viết / tuần. 

• Độ dài mỗi bài viết: 1-2 phút đọc. 

• Đối tượng: Những đối tượng có nhu cầu tìm hiểu tin tức mới nhất về công nghệ, không 

riêng sinh viên Khoa Quốc Tế hay ĐHQGHN. 

2.Thực hiện kế hoạch xây dựng ý tưởng và triển khai dự án hệ thống thông tin:  

 

3. Đào tạo, tập huấn, trao đổi chuyên môn. 

• Thảo luận các chuyên đề công nghệ: blockchain, hệ thống, bảo mật…và các chủ đề nổi 

bật về công nghệ mới hiện nay. 

• Hướng dẫn làm website với mã nguồn mở. 

• Hướng dẫn tin học ứng dụng, office, các phần mềm hỗ trợ học tập, 

4. Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ: thứ 5 hàng tuần. 
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5. Tổ chức buổi nói chuyện tư vấn với thầy cô về hướng nghiệp. 

V.  NGUYÊN TẮC/CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ 

4.1.  Quyền lợi thành viên câu lạc bộ 

1. Được hưởng các quyền lợi theo chính sách được phê duyệt của Ban Chủ nhiệm Khoa 

về chế độ cho Ban chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ. 

2. Được tham gia xây dựng, góp ý, đề xuất ý tưởng và góp phần phát triển câu lạc bộ 

4.2.  Trách nhiệm/Nghĩa vụ/Quy định chung 

1. Dựa trên sự tự nguyện của thành viên. Phù hợp với khả năng, nguyện vọng của thành 

viên dựa trên cơ sở đánh giá của ban chủ nhiệm.  

2. Phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của lĩnh 

vực công nghệ và khoa học.  

3. Tuân thủ theo bộ quy chế hoạt động câu lạc bộ do Đoàn Khoa ban hành. 

4. Phù hợp định hướng phát triển và hoạt động khoa học của Khoa Quốc tế, ĐH Quốc 

Gia Hà Nội. Không tạo sự cản trở trong học tập chính khóa của thành viên. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của tổ chức. Đóng góp các chi phí sinh hoạt 

câu lạc bộ theo quy định nếu có. 

6. Cơ chế tài chính, chi tiêu theo quy định chung của Đoàn Khoa đã ban hành. Quyết 

định theo sự thống nhất của đa số.  

 Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020 

T/M BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP CLB ISTECH 

 

 

 

ĐỖ VĂN QUÝ 

   

Ý KIẾN BAN THƯỜNG VỤ 

ĐOÀN THANH NIÊN KHOA QUỐC TẾ 

Ý KIẾN BCN BỘ MÔN 

KHOA HỌC TN & CN 
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