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Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm tra 

 Đoàn Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 

năm học 2020 - 2021 

 

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2021, Ban Thường vụ Đoàn Khoa 

Quốc tế báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Đoàn Khoa Quốc tế năm học 2020 - 2021, cụ 

thể như sau: 

I. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên năm học 2020 - 2021 

Hiện nay, Đoàn Khoa Quốc tế có Ban Thường vụ, 07 Ban chuyên môn trực thuộc, 04 Liên 

Chi đoàn và 01 Chi đoàn Cán bộ trực thuộc. Với mỗi một đơn vị trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra 

đều cử 01 đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.  

Thông qua kiểm tra giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu cho Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp đánh giá chất lượng công tác chuẩn bị tổ chức các 

hoạt động, công trình chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, đánh 

giá chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn. 

Được sự định hướng rõ ràng, đốc thúc, chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện của Đoàn 

ĐHQGHN và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa cũng như nhận 

được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các đơn vị, phòng ban chức năng trong Khoa và Công đoàn 

Khoa, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc 

tế (Đoàn Khoa) cùng với đoàn viên, thanh niên đã cố gắng triển khai và hoàn thành tốt các 

chương trình mục tiêu đề ra đồng thời thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ được Đoàn các cấp 

giao phó. Những kết quả đó được thể hiện chính ở các mặt sau đây: 

1. Tạo môi trường phát triển cá nhân toàn diện 

1.1. Về phẩm chất 

a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Công tác giáo dục của Đoàn có những chuyển biến tích cực ngay khi bước vào năm học 

mới. Các hoạt động được chú trọng tập trung vào chiều sâu nhằm đem lại giá trị thiết thực cho 

Đoàn viên. Các hoạt động này luôn được Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa quan tâm chỉ đạo sát 

sao và đã gặt hái được nhiều thành tích. Về mặt nội dung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho Đoàn viên trong Khoa được xây dựng trên cơ sở các phong trào cuộc vận động và các nội 

dung theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Về mặt hình thức, công tác giáo dục đoàn viên thanh niên 

Khoa trong từng sự kiện được gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của Khoa. Đoàn Khoa Quốc 

tế đã chú trọng thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống và truyền thống văn hóa 

cho đoàn viên, sinh viên. Các hoạt động này được triển khai tuyên truyền sâu rộng trên Fanpage 

Đoàn Khoa Quốc tế nói chung và thành lập Fanpage phát triển đối tượng Đảng riêng gồm các 

quần chúng đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng chính trị đảng; các thông tin tuyên truyền gắn với 
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các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, và các đợt thi đua cao điểm 

hàng năm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện, đảm bảo gần 

100% đoàn viên thanh niên tiếp cận tới thông tin và tham gia. Trong năm học vừa rồi, Đoàn 

Khoa Quốc tế đã hưởng ứng tích cực và phát động cuộc thi “Ánh sáng soi đường 2021” (hơn 

400 sinh viên tham gia), thúc đẩy sinh viên tham gia Cuộc Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu 90 Năm 

Truyền Thống Vẻ Vang Của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 1 (hơn 500 sinh viên tham 

gia) và nhân dịp  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khoa Quốc 

tế tổ chức Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử 90 Năm Phát Triển Vẻ Vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

từ ngày  15/03/2021 - 26/03/2021 (hơn 750 sinh viên tham gia). Hưởng ứng, tuyên truyền phong 

trào học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân dịp Kỷ 

niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các kênh truyền thông online của Đoàn 

Thanh niên như website https://youth.isvnu.vn và Fanpage Đoàn Thanh niên Khoa, Group 

Email sinh viên, Instagram và các kênh truyền thông Khoa Quốc tế, ngoài ra Đoàn Thanh niên 

tận dụng kênh truyền thông offline, bảng tin hoạt động Khoa Quốc tế, Bảng tin Đoàn thanh 

niên. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc tế tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” với khoảng gầm 800 sinh viên tham gia. Gần đây nhất, Đoàn 

Khoa Quốc tế tổ chức chương trình Đối thoại Cán bộ Đoàn với Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế - 

ĐHQGHN và  Tọa đàm Thanh niên với Đảng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục 

chính trị, tư tưởng;giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, nâng cao trình độ lý 

luận chính trị, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục giúp đỡ, tạo môi 

trường để đoàn viên ưu tú rèn luyện. Đặc biệt hơn, trong năm học 2020-2021 cũng là năm học 

đánh dấu sự ra đời của CLB Lý Luận Trẻ Khoa Quốc tế (ISYT- VNUIS Young Theorists Club). 

Kể từ khi thành lập đến nay, CLB đã đồng hành cùng Đoàn Khoa Quốc tế tổ chức tọa đàm 

Thanh niên với Đảng với chủ đề “Thanh niên với cuộc chiến chống tin giả” và  đăng cai triển 

khai cuộc thi "VNU-IS FactCheck Challenge 2021" 30 ngày đẩy lùi vấn nạn tin giả và lan tỏa 

yêu thương, đóng góp tích cực vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn viên thanh 

niên Khoa Quốc tế. 

b. Công tác giáo dục truyền thống 

Ban Thường vụ Đoàn Khoa quan tâm chỉ đạo và triển khai các hoạt động giáo dục truyền 

thống của Đoàn, ĐHQGHN và Khoa Quốc tế như phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo qua 

hoạt động mang thương hiệu Khoa “Hoa phấn trắng” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.. 

Năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế cũng ra mắt  nhiều clip như clip chào mừng 

các ngày lễ đặc biệt, chào mừng 20/11, chào mừng 08/03,chào mừng 19 năm thành lập Khoa 

Quốc tế - ĐHQGHN, clip chào xuân với chủ đề: "Phòng chống lạm dụng rượu bia ngày Tết",… 

Đặc biệt, trong năm học vừa rồi, để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021), nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của 

tuổi trẻ Khoa Quốc tế trong việc xung kích, đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

Trung ương, Thành phố; Đoàn Khoa tổ chức buổi Mít-ting "Gặp mặt cán bộ Đoàn Khoa Quốc 

tế các thời kỳ và Talk show: Sức trẻ cùng nhiệt huyết với hoạt động đoàn" nhân ngày 26/3. 

Đoàn Khoa cũng đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 3/2021 

thông qua hình thức trực tuyến để hướng tới chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh với sự tham gia của đoàn viên thanh niên Khoa, cựu cán bộ Đoàn Khoa và đông đảo các 

cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế và sinh viên quốc tế, cụ thể như sau: 



- Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử 90 Năm Phát Triển Vẻ Vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ngày 

15/03/2021 - 26/03/2021) 

- Cuộc thi “IStrong: 30 Ngày thử thách”  

- Cuộc thi Ivolunteer  2021  

- Cuộc thi IBEAUTY 2021 

- Cuộc thi ISHINE 

- Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi hùng biện iSpeak 2020. 

Bên cạnh đó,Đoàn Khoa đã tổ chức các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức 

cho ĐVTN tham quan các khu di tích, bảo tàng, các địa chỉ đỏ... như tổ chức buổi tập huấn cán 

bộ chủ chốt kết hợp thăm quan trưng bày nhiều kỷ vật văn hoá, lịch sử của các dân tộc cũng 

như về ngành sản xuất mỏ than đặc trưng của  Bảo tàng Quảng Ninh, Đoàn thanh niên Khoa 

Quốc tế kết hợp cùng Đoàn Thanh niên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức buổi tham quan 

Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng đại diện Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo 

phòng CTHSSV, sự tham gia của các cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu 

và các quần chúng ưu tú thuộc đối tượng Đảng. phát động tổ chức chương trình Talkshow "Mùa 

hoa lửa" và chiếu phim "Mùi cỏ cháy" hướng tới kỷ niệm 49 năm trận chiến 81 ngày đêm bảo 

vệ Thành cổ Quảng Trị, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 08/09/2021. Về tất cả các ngày lễ lớn 

của đất nước, địa phương, Đoàn Khoa đều chủ động đăng tin, viết bài và chia sẻ trên tất cả các 

kênh thông tin như Fanpage, Groups, Website, Instagram Đoàn Khoa, các Liên chi đoàn trực 

thuộc. 

c. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn minh học đường, ý thức chấp hành pháp luật 

Thực hiện việc tăng cường kỷ cương học đường, kỷ luật học tập, giáo dục đạo đức lối sống 

luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Đoàn Khoa Quốc tế nhằm hưởng ứng phong 

trào "Sinh viên 5 tốt" do TW Hội Sinh viên Việt Nam phát động cũng như cùng chung tay xây 

dựng và nâng cao văn minh kỷ cương học đường trong sinh viên Khoa Quốc tế. Trong năm học 

2020 - 2021, Đoàn Khoa Quốc tế đã tham gia xây dựng Đề án nâng cao kỷ cương học đường 

cùng tất cả các đơn vị khác trong Khoa, trong đó đầu mối triển khai phong trào "Chủ động chào 

hỏi bằng cả tấm lòng" - Kỹ năng cần rèn luyện của một công dân toàn cầu thông qua giải pháp 

in và dựng hình ảnh sinh viên tiêu biểu của Khoa cầm tấm biển được ghi các thông điệp nhắn 

nhủ về việc thực hiện quy định về trang phục khi đến trường, nói năng lịch sự, văn hóa nơi 

giảng đường, chấp hành quy chế học tập thi cử,... tại các sảnh tòa nhà C, nhà E làng SV Hacinco, 

nhà G7,G8 tại Xuân Thủy để đoàn viên thanh niên dễ nhìn và thực hiện theo.Đoàn Khoa Quốc 

tế cũng ra mắt mô hình/giải pháp/hoạt động giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, kỷ cương 

học đường, quy chế học tập thi cử: Các Đoàn viên, sinh viên tham gia quét dọn, lau chùi các 

phòng học, giảng đường, xung quanh sân làng sinh viên Hacinco; đặc biệt, chuẩn bị cho công 

tác phòng tránh dịch bệnh Covid19 để đón sinh viên đi học trở lại.  Bên cạnh đó, Đoàn Khoa 

Quốc tế đã hưởng ứng và các cuộc thi trực tuyến “Istrong 2021”, “IVolunteer 2021” và cuộc 

thi chạy “ Gắn kết lan tỏa” với hàng trăm lượt cán bộ, sinh viên tham gia giúp đoàn viên thanh 

niên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng xã hội và các kỹ năng mềm tăng cường tính đoàn kết 

và hội nhập, hưởng ứng và tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật trong các dịp lễ, Tết trên 

Fanpage, Instagram, Website Đoàn thanh niên, Website Khoa, Youtube, các kênh truyền thông 

trực tuyến và trực tiếp của Đoàn Khoa Quốc tế. 

Về việc thành lập hoặc duy trì hoạt động của các CLB, tổ, đội nhóm bảo vệ môi trường, 

trong năm học 2020-2021, Đoàn Thanh niên chỉ đạo CLB Tình Nguyện Đoàn Thanh niên Khoa 



Quốc tế thực hiện Dự án Cá voi tre EcoFish là chuỗi hoạt động kêu gọi cộng đồng tiết kiệm tài 

nguyên, bảo vệ môi trường do Hoạt động có sự tham gia của gần 50 tình nguyện viên chế tạo 

và lắp ghép để hoàn thiện cá voi tre VNU-IS. Thông qua hình ảnh cá voi xanh nhận rác, dự án 

mong muốn nâng cao kiến thức và xây dựng thói quen phân loại rác nhựa của sinh viên và giảng 

viên Khoa Quốc tế. Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động bổ ích khác mà dự án Ecofish mang lại 

cho các ISer bao gồm:(1) Workshop online “Trao đổi về biến đổi khí hậu và thiên tai”, (2) Cuộc 

thi “ Mừng tết xanh cho trẻ em với mô hình đồ chơi tre”, (3) Triển lãm “Sống xanh” giới thiệu 

về mô hình và hoạt động đổi rác lấy cây xanh. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2021, Đoàn Khoa Quốc tế xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt 

động với chủ đề - "Thanh niên sống đẹp" năm học 2020-2021 gồm các hoạt động: Hiến máu 

nhân đạo; Tạo đàm đối thoại với Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế chủ đề ""Xây dựng hình mẫu thanh 

niên Việt Nam thời kỳ mới năm học 2018-2022"; Truyền thông, phát động đoàn viên thanh 

niên hưởng ứng thực hiện chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với tư tưởng đạo đức suốt đời"; Thực hiện ngày cũng hành động "Chung tay đẩy lùi 

Covid-19" kết hợp Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 02. Nhằm nâng cao văn hoá đọc trong đoàn 

viên, thanh niên; Đoàn Thanh niên phối hợp trực tiếp với phòng KHCN&HTPT tổ chức thành 

công sự kiện thơ “Se Sẽ Chứ” trong chuỗi thành lập Câu lạc bộ Sách và phối hợp tổ chức cuộc 

thi "Đại sứ Văn hóa đọc 2021"" đến toàn thể đoàn viên, sinh viên.   

Đoàn thanh niên Khoa Quốc tế đã đăng bài hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và tuyên 

truyền về pháp luật gắn với sinh viên nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam:Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử, nguồn gốc của ngày pháp luật Việt Nam trên website của 

Đoàn thanh niên, Đăng bài hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam trên website của Đoàn Khoa 

Quốc tế,Đăng bài tuyên truyền với chủ đề :" Phát huy vai trò của pháp luật trong việc hình thành 

và phát triển ý thức đạo đức cho học sinh, sinh viên trong năm học hiện nay",Đăng bài tuyên 

truyền vai trò của pháp luật đối với sự phát triển nhân cách sinh viên,Tuyên truyền về :"Vai trò 

của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống".Bên cạnh đó, Đoàn Khoa tổ 

chức buổi tọa đàm chuyên đề "Luật Thanh niên Việt Nam" với sự tham gia của hơn hơn 130 

đồng chí là BCH Đoàn Khoa, BCH các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc, đối tượng Đảng, sinh viên 

5 tốt năm học 2019 - 2020,... Đoàn Khoa cũng chú trọng việc chỉ đạo BCH LCĐ SVNN tổ chức 

tọa đàm Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cho BCH LCĐ tham dự đầy đủ theo triệu tập. 

Trong thời kỳ đại dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Đoàn Khoa Quốc tế tích cực 

truyền thông, hướng dẫn sinh viên trong cách phòng chống dịch hiệu quả, an toàn, 100% đoàn 

viên thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone. Bên cạnh đó, cập nhật thông tin về số ca nhiễm 

Covid-19 thường xuyên trong thời điểm toàn xã hội báo động đỏ nhằm nâng cao trách nhiệm 

bảo vệ cá nhân và cộng đồng của mỗi cá nhân (Tổng số bài đăng trên Fanpage Đoàn Khoa là 7 

bài). Triển khai truyền thông kêu gọi sinh viên tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp 

luật trong phòng chống dịch Covid 19" do Thành đoàn Hà Nội triển khai có tổng 600 sinh viên 

tham gia. 

d. Công tác định hướng, nắm bắt tình hình dư luận sinh viên 

Ban Thường vụ Đoàn Khoa đã đa dạng hoá các kênh thông tin định hướng dư luận sinh 

viên thông qua việc tiếp tục triển khai các “Tổ thăm dò dư luận” và sử dụng các kênh thông tin 

như các trang mạng xã hội Facebook (trang Fanpage Đoàn Khoa Quốc tế, trang VNU.IS 

Confession), Instagram, website... để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn 

viên thanh niên được thực hiện triệt để, từ đó kịp thời xử lý các thông tin tiêu cực, không đúng 



về Khoa, về các chủ trương chính sách của Nhà nước. Tổ thăm dò dư luận được phân quyền 

trên Fanpage Khoa Quốc tế và Fanpage Đoàn Khoa để giải đáp thắc mắc trong inbox các trang 

Fanpage, trả lời các bình luận của đoàn viên thanh niên trong và ngoài Khoa trong các bài đăng 

trên 2 pages trên, đặc biệt là trả lời và khéo léo định hướng dư luận đối với các bình luận mang 

tính chất khiêu khích và tiêu cực. Các bản tin trên trang Fanpage của Đoàn Khoa (với hơn 8.000 

lượt theo dõi) và Fanpage của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (gần 59.000 lượt theo dõi)) chính thức 

đã thu hút lượng truy cập thường xuyên để cập nhật các sự kiện lớn do Đoàn tổ chức, thường 

xuyên cập nhật các nội dung bám sát sự kiện chính trị, hoạt động lớn của Khoa, của ĐHQGHN, 

Thành đoàn Hà Nội và của đất nước. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế không có 

cán bộ/đoàn viên/thanh niên tham gia tuyên truyền, biểu tình trái pháp luật. Các thông tin được 

theo dõi, cập nhật và cung cấp cho BCH Đoàn Khoa tìm hướng xử lý, giải quyết nhanh gọn, 

kịp thời. 

1.2. Về năng lực 

Trong năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Quốc tế đã tập hợp được đội ngũ 

cán bộ, giảng viên trẻ tham gia sâu và tích cực hơn trong tất cả các mặt công tác Đoàn Khoa, 

đặc biệt là công tác hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thông qua các lớp tập huấn về kỹ 

năng khởi nghiệp, kỹ năng học tập và kỹ năng sống. Đây là một chuyển biến rất lớn trong công 

tác nhân sự của Đoàn Khoa Quốc tế nếu so với nhân sự là cán bộ, giảng viên trẻ tham gia công 

tác Đoàn của năm học trước (một số lượng rất ít cán bộ, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên). Được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm 

Khoa, Ban Thường vụ Đoàn Khoa đã kêu gọi sự tham gia của các cán bộ, giảng viên trẻ và 

nhận được sự ủng hộ và đóng góp cực kỳ nhiệt thành, tâm huyết của đội ngũ này. Đối với các 

cán bộ, giảng viên trẻ được tuyển dụng tại Khoa, Đảng uỷ Ban Chủ nhiệm Khoa đã thông qua 

chủ trương và đã áp dụng việc đưa việc tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa 

vào hợp đồng lao động để đảm bảo nguồn nhân sự trẻ thực hiện công tác Đoàn. Từ đó, đội ngũ 

cán bộ, giảng viên trẻ đã dần tham gia vào guồng công tác Đoàn và từng bước thực hiện Phong 

trào “Vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong” và Phong trào “Cán bộ Ba trách 

nhiệm”. Cán cán bộ Đoàn chủ chốt là cán bộ, giảng viên trẻ đều được đánh giá cao về công tác 

chuyên môn và đoàn thể. Đặc biệt trong năm học 2019 - 2020, Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế 

vinh dự có 01 đồng chí đạt danh hiệu Đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu xuất sắc năm 2020; 01 đồng 

chí được đạt danh hiệu “Cán bộ Ba trách nhiệm“; 1 cán bộ được vinh danh danh hiệu “Cán bộ 

Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong” của ĐHQGHN trao tặng, 03 cá nhân 

và 03 tập thể nhận giấy khen cấp Thành phố, 14 các nhân và 9 tập thể nhận giấy khen cấp Đại 

học Quốc gia, hơn 40 cá nhân và tập thể được nhận khen thưởng giấy khen Chủ nhiệm Khoa 

Quốc tế về có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp trong nhiều lĩnh vực, nhiều bằng khen và 

chứng nhận của các cấp bộ đoàn, cấp chính quyền trao tặng. 

Về phong trào sinh viên 5 tốt, đầu tháng 11/2020, Đoàn Khoa đã tổ chức tuyên dương cho 

21 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời, 07 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp 

Thành Đoàn. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc tế vinh dự có 02 sinh viên được Đoàn Thanh niên 

– Hội Sinh viên ĐHQGHN trao tặng giải thưởng “Ngôi Sao Xanh”. 

Trong năm học 2020 - 2021, một trong những điểm khác biệt của công tác hỗ trợ học tập, nghiên 

cứu khoa học đó là Đoàn Khoa Quốc tế đã tập trung trọng tâm trọng điểm vào công tác xây 

dựng môi trường tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế, tham gia công tác đổi mới 

công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa Quốc tế bên cạnh việc hưởng ứng và tham 

gia các cuộc thi do Đoàn các cấp triển khai. Đoàn Khoa Quốc tế đã đẩy mạnh truyền thông và 



triển khai các cuộc thi tiếng Anh do Thành Đoàn Hà Nội và Đoàn ĐHQGHN; điển hình trong 

Cuộc thi tiếng Anh Star Awards 2021 (có 624 thí sinh tham gia,  có 22/130 thí sinh lọt vào vòng 

SPEAKING TEST; và 8 thí sinh Khoa Quốc tế lọt top 30 thí sinh bước vào chung kết cụm Hà 

Nội"), Cuộc thi Tài năng Anh ngữ 2021 - English Talent Contest (vượt chỉ tiêu với 782 sinh 

viên tham gia vòng thi trực tuyến). Tiếp nối các sự kiện trên, Đoàn Thanh niên đăng cai cuộc 

thi khởi nghiệp VNU Innovation Start-Up 2021 và cuộc thi khởi nghiệp môi trường Eco-n 2021. 

Đây là sân chơi cho các bạn sinh viên thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng khởi nghiệp của 

mình. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc tế đã tham gia triển khai Đề án kiến tạo môi trường tiếng 

Anh dành cho sinh viên Khoa Quốc tế thông qua các hoạt động với ngôn ngữ sử dụng khuyến 

khích sử dụng tiếng Anh với sự tham gia chủ đạo của CLB hỗ trợ học tập iSupport như ISPEAK. 

Bên canh đó, Đoàn Khoa cùng đã chỉ đạo tổ chức các lớp học tiếng Anh cho các em học sinh 

nghèo ở Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trong chương trình tình nguyện Mùa Hè Xanh 2021. 

Đoàn Khoa cũng phối kết hợp với các đơn vị phòng ban chức năng trong toàn Khoa xây dựng 

các mô hình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, trao đổi phương 

pháp tổ chức tập huấn và tìm kiếm ý tưởng, bổ trợ chuyên môn cho toàn thể đoàn viên thanh 

niên trong lĩnh vực sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề 

cùng các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực sinh viên quan tâm. 

Duy trì và phát triển các câu lạc bộ chuyên môn phù hợp với các chuyên ngành học tập 

và được đào tạo tại Khoa, tạo môi trường giao lưu học tập, tự nghiên cứu, tự xây dựng mô hình 

hoạt động và phát triển ý tưởng dựa trên sự hỗ trợ chuyên môn của các thầy cô giáo trẻ như Câu 

lạc bộ Công nghệ thông tin (ISTech), Câu lạc bộ Khởi nghiệp (IStartup), Câu lạc bộ tiếng Anh 

(ISEC), Câu lạc bộ quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch, câu lạc bộ Kế toán – Kiểm toán, 

Câu lạc bộ Vẽ (ISKETCH), Câu lạc bộ Marketing (IMC),... 

1.3. Về tầm nhìn và kỹ năng 

Việc giáo dục kỹ năng dành cho đoàn viên thanh niên luôn nằm trong sự quan tâm hàng 

đầu của Ban Thường vụ Đoàn Khoa. Trong năm học vừa qua, Đoàn Khoa Quốc tế đã triển khai 

các hoạt động cụ thể như sau: 

Đoàn Khoa Quốc tế có hàng chục thí sinh tham gia cuộc thi Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc 

cấp ĐHQGHN năm 2021, có 24 thí sinh tham gia vòng loại. Trong đó, Khoa Quốc tế - 

ĐHQGHN rất xuất sắc khi có 1 thí sinh lọt vào chung kết và đạt giải Khuyến khích. 

Đoàn Thanh niên đã triển khai các hoạt động tăng cường các hoạt động giao lưu trong nước và 

quốc tế, cụ thể là phối hợp với Phòng CTHSSV, Công đoàn. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid 

diễn ra, các bạn sinh viên Quốc tế gặp rất nhiều khó khăn về các khoản chi phí sinh hoạt, ăn ở. 

Nắm bắt được tình hình, Đoàn Thanh niên đã huy động, kêu gọi quyên góp hỗ trợ các bạn sinh 

viên Quốc tế gặp khó khăn ở Việt Nam, triển khai phát các suất hỗ trợ các bạn sinh viên bị kẹt 

lại ở Hà Nội và gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trong thời điểm dịch bệnh, sinh viên không thể học tại giảng đường, Đoàn Thanh niên đã 

nhanh chóng phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho sinh viên tham gia 

học tập, làm việc online trên nền tảng MS Teams. 

Đoàn thanh niên cũng nhanh chóng thay đổi các phương án hoạt động trong năm học dịch 

bệnh khó khăn này, các thông tin được tập trung điều hành, quản trị qua các kênh trực tuyến, 

duy trì họp định kỳ BCH và BTV Đoàn Khoa qua hệ thống MS Teams, quản lý tài liệu, văn 

bản, giấy tờ và kiểm soát các công việc của BCH Đoàn thanh niên qua các kênh trực tuyến rất 

hiệu quả, phù hợp và kịp thời. 



Đoàn Khoa Quốc tế luôn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh và 

quảng bá hình ảnh của Khoa một cách có hiệu quả. Hàng trăm lượt sinh viên đã tham gia hỗ trợ 

công tác tuyển sinh của Khoa tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố 

khác. Hằng năm, Đoàn Khoa đều xây dựng các nhóm hướng dẫn và hỗ trợ học sinh và người 

nhà đến làm thủ tục nhập học cũng như tìm hiểu các thông tin về cách thức nhập học và Khoa 

Quốc tế. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc tế đã xây dựng các đội hình hỗ trợ Bộ phận Tuyển sinh 

phát tài liệu tuyển sinh và tham gia hoạt động triển khai quay MV giới thiệu về Khoa Quốc tế, 

tập hợp đội sinh viên đã từng học tại các trường THTP trong và ngoài địa bàn Thành phố Hà 

Nội chủ động triển khai công tác tuyển sinh tại các trường đó và nhận được sự cảm ơn từ Phòng 

CTHSSV vì chất lượng và số lượng của đội ngũ sinh viên đó. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc 

tế cũng cử các cán bộ hỗ trợ phòng đào tạo tổ chức thi tổng kết chương trình Tiếng Anh dự bị. 

Đoàn Khoa Quốc tế đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng 

thông qua việc tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn cấp trên tổ chức, đặc biệt chú trọng 

vào công tác thúc đẩy hoạt động của các CLB họ c thuật và sở thích: Lập đội tuyển tham gia 

Giải bóng đá nam và nữ ĐHQG Hà Nội; Lập các đội hình tham gia ngày hội One VNU, tham 

gia ngày hội Chào tân sinh viên năm học 2020-2021 trong đó có cuộc thi Rung Chuông Vàng, 

lập đội thi tham gia VNU HOT STEPS (3 tiết mục lọt top 12 và trong đó có CLB Nhảy IStep 

đạt Giải Khuyến Khích; Tổ chức tổ chức  cuộc thi VNU’S Folk Dance và Khoa Quốc tế đã đạt 

nhiều giải thưởng chung cuộc (CLB Istep - giải Nhì, KEUKA-K19 - giải Ba, Đội Cổ động viên 

- giải cổ vũ), cử đội thi và đội hỗ trợ giải  Giải Bóng VNU Cup, cử  07 đại diện tham gia cuộc 

thi Tiếng hát Học sinh, sinh viên ĐHQGHN,… 

2. Củng cố bộ máy tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng tổ 

chức Đoàn; Tham gia công tác phát triển Đảng 

Công tác củng cố vững chắc hệ thống Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc luôn được Đoàn 

Khoa quan tâm và thực hiện sát sao. BCH Đoàn Khoa đã tiến hành tái cơ cấu cho 04 Liên Chi 

đoàn và 01 Chi đoàn Cán bộ trực thuộc, cùng 19 câu lạc bộ sở thích và chuyên môn trực thuộc, 

Ban Chấp hành Đoàn Khoa Quốc tế đã chủ động phân cấp, chủ động giao các nhiệm vụ cho 

các Liên Chi đoàn và các Câu lạc bộ trực thuộc nhằm đề cao tính chủ động và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các Liên chi đoàn và Chi đoàn. Kế thừa mô hình tổ chức Đoàn hiệu quả từ 

các nhiệm kỳ trước, Đoàn Khoa vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên BCH về 

các Ban công tác chuyên trách do các đồng chí trong Thường vụ Đoàn Khoa trực tiếp làm 

trưởng Ban dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế theo nguyện vọng cá nhân 

của từng UV BCH. Các hoạt động cụ thể đã triển khai như sau: 

- Triển khai công tác kiện toàn 01 đồng chí vào vị trí UV BTV Đoàn Khoa và chức danh Phó 

Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế, 1 đồng chí vào vị trí UV BCH Đoàn Khoa khoá VII; 

- Triển khai công tác khen thưởng – kỷ luật: tổ chức tuyên dương cho 21 sinh viên đạt danh 

hiệu “Sinh viên 5 tốt”; Tổ chức thành công sự kiện Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn thanh 

niên Cộng sản HCM – Chúc tết cán bộ Đoàn – Hội và tuyên dương sinh viên tiêu biểu 2020, 

trong đó BCH Đoàn Khoa Quốc tế trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 được Tập đoàn Lenovo trao tặng 4 

laptop cho sinh viên; 

- Các CLB trực thuộc Đoàn Khoa và các Ban chuyên môn Đoàn Khoa, các Liên chi đoàn triển 

khai tuyển thành viên thường kỳ, đào tạo, bồi dưỡng kịp thời các đội ngũ kế cận tiếp tục phát 

huy vai trò, sức mạnh tập thể và năng lực lãnh đạo, quản lý trong mô hình chung. 



Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Đoàn được chú trọng. Đoàn Khoa 

Quốc tế đã tổ chức tập huấn thường niên cho các cán bộ đoàn từ cấp chi đoàn mục tiêu bồi 

dưỡng, tìm ra những nhân tố mới và tăng cường sự chỉ đạo của Đoàn Khoa Quốc tế thông qua 

công tác hỗ trợ cán bộ Đoàn tham gia Hội nghị các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng hàng năm. 

Các đợt tập huấn được đầu tư về mặt kinh phí và cả nội dung nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 

đoàn viên tham gia. Các câu lạc bộ trực thuộc cũng có những hoạt động tuyển thành viên và tập 

huấn với quy mô nhỏ hơn nhưng không thiếu về kỹ năng và nhân sự tham gia. Các hoạt động 

cụ thể như sau: 

- Tổ chức các lớp tập huấn Kỹ năng cho các cán bộ Đoàn: Kỹ năng Word Excel, Kỹ năng thiết 

kế đồ hoạ, MC, công tác tổ chức sự kiện,...; 

- 01 cán bộ Đoàn chủ chốt được tuyên dương danh hiệu Đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu xuất sắc 

năm 2020; 

- 01 cán bộ được phong tặng danh hiệu cán bộ “Vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn 

tác phong”; 

- Tổ chức thành công Tọa đàm Thanh niên với Đảng với Chủ đề: "Thanh niên với cuộc chiến 

chống tin giả" với sự tham gia của gần 100 đoàn viên ưu tú, đang trong diện theo dõi, giới thiệu 

kết nạp Đảng. 

Về việc tham gia công tác phát triển Đảng, Đoàn Khoa cũng đã chú trọng việc khuyến 

khích, tư vấn và tập hợp thông tin của các Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng. 

Quy trình họp lấy ý kiến giới thiệu Đảng viên mới và đề nghị công nhận Đảng viên chính thức 

được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên Khoa 

Quốc tế đã cử Các quần chúng tham gia lớp nhận thức Đảng đợt 2 năm 2020 gồm có: 6 quần 

chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng (Quyết định số 106 - QĐ/ĐU ngày 24 tháng 2 

năm 2021) và 9 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới (Quyết định số 105 - QĐ/ĐU 

ngày 24 tháng 2 năm 2021), các quần chúng tham gia lớp nhận thức Đảng đợt 1 năm 2021 gồm 

có: 32 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và 4 quần chúng tham gia lớp bồi 

dưỡng Đảng viên mới (ĐHQGHN chưa ra QĐ), số lượng đoàn viên chuyển Đảng chính thức 

là: 4 đồng chí. 

3. Tăng cường trách nhiệm xã hội 

Công tác tình nguyện trong nhiệm kỳ tiếp tục hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình 

nguyện” và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, được phát huy và đi vào chiều sâu 

với sự ủng hộ và phối hợp sâu sắc của Công đoàn Khoa Quốc tế và sinh viên trong Khoa. Hoạt 

động tình nguyện phát triển ngày càng đa dạng hơn về nội dung và hình thức, bao gồm hoạt 

động tình nguyện tại chỗ và chi viện cho địa phương, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với 

việc duy trì thường xuyên các hình thức tổ, nhóm. Các hoạt động tiêu biểu đã tổ chức như: 

- Triển khai các hoạt động tình nguyện trọng tâm trong năm học: 

+ Mùa đông ấm 2021: Phối hợp với Công đoàn Khoa triển khai thành công hoạt động Mùa 

đông ấm 2020 tại  xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; 

+ Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2021: Triển khai Đội hình tình nguyện mùa 

hè xanh với gần 60 bạn Tình nguyện viên thực hiện công tác tại Huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ; 

Ly trà đá vì cộng đồng; "Đêm nhạc vì cộng đồng - Music for community" gây quỹ học bổng 

cho học sinh nghèo huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ thu được tổng số tiền quyên góp hơn 

20.000.000 VNĐ; 



+ IVolunteer – Sinh viên VNU.IS tình nguyện vì cộng đồng. 

+ Chương trình Tình nguyện TRÒN do CLB Tình nguyện Khoa Quốc tế – ĐHQGHN tổ 

chức với mục đích trao tặng những suất học bổng cho các em học sinh và những phần quà cho 

hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liệp Tè, tỉnh Sơn La. 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên: 

+ Hỗ trợ các phần quà là các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho gần 300 bạn sinh viên đang 

gặp khó khăn và bị kẹt lại ở Hà Nội do tình hình dịch bệnh trị giá 600,000 đồng; 

+ Hỗ trợ các phần quà là các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 11 bạn sinh viên không thể về 

quê ăn tết do tình hình dịch bệnh. 

- Triển khai, tham gia quyên góp, ủng hộ các chương trình, hoạt động hướng về biển đảo, biên 

giới tổ quốc, đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa lũ, chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid 19: 

+ Ủng hộ miền Trung tổng giá trị lên tới 18.170.000 VNĐ.  

+ Ủng hộ quỹ đảo Bạch Long Vĩ dự kiến 10.000.000 VNĐ.  

+ Ủng hộ Bắc Giang: 41.536.000 VNĐ. 

- Cử sinh viên tham gia các ngày Hội nhập, các chương trình phát động về Khởi nghiệp, nâng 

cao kỹ năng do Đoàn ĐHQGHN, Thành đoàn Hà Nội, TƯ Đoàn tổ chức. 

- Quy hoạch và xây dựng kênh thông tin chính thống của Đoàn thanh niên Khoa Quốc tế là hệ 

thống website Đoàn Thanh niên, ban hành các chính sách tổ chức quản trị và duy trì cập nhật 

thông tin, phổ biến hoạt động, thông báo các sự kiện và tiếp nhận thông tin sinh viên qua 

website: https://youth.isvnu.vn/  

4. Khởi nghiệp và việc làm  

Trong năm học vừa quan, Đoàn Khoa Quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động và công tác 

hướng nghiệp, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp và các hoạt động 

sáng tạo, cụ thể như sau: 

- Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Môi trường - Econ 2021; 

- Phối hợp với Phòng CTHSSV tổ chức Cuộc thi chứng khoán dành cho sinh viên Student 

Trader League 2021; 

- Đăng cai tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp cấp ĐHQGHN - VNU Innovation Startup; 

- Thành lập CLB Khởi nghiệp để hỗ trợ sinh viên và cán bộ tham gia phong trào Khởi nghiệp; 

- Tổ chức các Workshop, talkshow định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ sinh viên như: 

+ Talkshow online Career Talk: Accounting-Audit Jobs (15/5/2021);                                                            

+ Workshop: Refuel your career journey (workshop định hướng nghề nghiệp 31/03/2021); 

+ Guide to winning your next scholarships (11/3/2021); 

+ Chuỗi Workshop kết hợp cùng sinh viên ngành Keuka bao gồm: Interview Inside 

(24/1/2021), Life beyond the lecture hall (17/1/2021), CV Consulting Free (10/1/2021), Your 

voice your power (21/11/2020), From Zero to Hero (13/11/2020), Radio Series (20/11/2020): 

chuỗi Radio nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của các bạn sinh viên trong 

CLB; 

+ Chuỗi hội thảo định hướng học tập & nghề nghiệp cho sinh viên tháng 9/2021.    

5. Kết quả đạt được 

https://youth.isvnu.vn/


Năm học 2020 – 2021 là một năm khởi sắc về lĩnh vực học tập và Nghiên cứu Khoa học của 

Đoàn TNCS HCM Khoa Quốc tế, nhằm thực hiện trọng tâm năm học đã đề ra, được sự ủng hộ 

và chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Quốc tế đã kết nối 

được được đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ tham gia sâu và tích cực trong công tác hỗ trợ đoàn 

viên thanh niên khởi nghiệp thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng học 

tập và kỹ năng sống. Chủ yếu các hoạt động hướng dẫn, đào tạo sinh viên của đội ngũ cán bộ 

Đoàn trẻ được Ban Chấp hành Đoàn Khoa thực hiện lồng ghép vào các hoạt động trọng tâm 

của Khoa. 

5.1. Thành tích nổi bật năm học 2020-2021 

Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế vinh dự có 01 đồng chí đạt danh hiệu Đảng viên trẻ thủ đô 

tiêu biểu xuất sắc năm 2020; 01 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Ba trách nhiệm”; 01 cán bộ 

đạt danh danh hiệu “Cán bộ Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong” cấp 

ĐHQGHN. 

Trong tháng 11 năm 2020, Đoàn Khoa Quốc tế đã giới thiệu và được ghi nhận 10 cán bộ 

đoàn tích cực xét danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” năm 2020. Trong đó, nổi bật 

đối với các lĩnh vực: Quản trị và hoạt động khác; học tập và rèn luyện. Đoàn Khoa vinh dự có 

01 đại diện là cán bộ đoàn chủ chốt và 01 sinh viên tiêu biểu xuất sắc nhận danh hiệu “Gương 

mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”; là 2 trên tổng 12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn ĐHQGHN năm 

2020. Điều đó cho thấy sự lan tỏa, sáng tạo, cống hiến của các cán bộ đoàn trẻ tuổi tại Khoa 

Quốc tế. 

Được sự ghi nhận, biểu dương của Thành đoàn Hà Nội và Đoàn ĐHQGHN, Đoàn Khoa 

Quốc tế vinh dự nhận được: 

- Có 02 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

đoàn và phong trào thanh niên trường học học 2019-2020 (số 419-QĐ/TWĐTN ngày 

12/11/2020);  

- 03 cá nhân và 03 tập thể nhận Giấy khen cấp Thành đoàn Hà Nội đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện năm học 2019 

– 2020 (số 1739-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/10/2020);  

- 10 cá nhân và 05 tập thể nhận Giấy khen của Đoàn ĐHQGHN đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 – 2020 (số 126-QĐ/TN-ĐHQGHN ngày 

12/10/2020);  

- 42 cá nhân và 05 tập thể nhận Giấy khen của Đoàn Khoa Quốc tế về có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020;  

- 03 cá nhân đạt chứng nhận tham gia cuộc thi RUNG CHUÔNG VÀNG với chủ đề “Năm chủ 

tịch ASEAN 2020” năm học 2020 – 2021 (số 46-QĐ-SV/ĐHQGHN); 

- 02 cán bộ Đoàn chủ chốt đã vinh dự được tôn vinh và trao "Giấy khen Chủ nhiệm Khoa"; 

- 01 cán bộ vinh dự được tôn tin và trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" tại Hội nghị 

Công chức, viên chức Khoa Quốc tế năm 2021; 

- 02 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 12 cán bộ và giảng viên nhận Giấy khen 

của Chủ nhiệm Khoa; 

- 01 cán bộ trẻ khối hành chính có sáng kiến, giải pháp hữu ích cải cách hành chính từ cấp 

phòng trở lên; 



- 01 Giải Khuyến Khích cuộc thi Cán bộ Đoàn hội xuất sắc Đại học Quốc gia Hà Nội 

- 07 đồng chí đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành Đoàn; 

- 01 đồng chí đạt danh hiệu "Bí thư tiêu biểu thủ đô" năm học 2020-2021. 

- 01 đồng chí đạt danh hiệu "Cán bộ Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”  

- 02 sinh viên được trao tặng giải thưởng “Ngôi Sao Xanh”;   

- 01 Giải Nhì, 01 Giải tiềm năng nhất, 01 giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp cấp 

ĐHQGHN - VNU Innovation Startup; 

- 01 Đội thi đạt giải Khuyến khích cuộc thi Kỹ năng Quản lý Tài chính; 

- 8 thí sinh Khoa Quốc tế lọt top 30 thí sinh bước vào chung kết cụm Hà Nội"Cuộc thi Star 

Awards năm 2021;  

- 01 Giải Khuyến Khích cuộc thi VNU Hot Steps;   

- 01 giải Nhì, 01 giải Ba,  01 giải cổ vũ cuộc thi VNU’S Folk Dance; 

- 01 đồng chí được khen thưởng của Chủ nhiệm Khoa tại mùa Covid19; có 04 sáng kiến được 

công nhận cấp ĐHQGHN theo Quyết định số 2257/QĐ-ĐHQGHN, ngày 02/8/2021. 

- 04 đồng chí đạt học bổng máy tính của Lenovo; 

- 02 đồng chí đạt học bổng Pony Chung; 

- 01 giải “Phong cách” cùng sinh viên Quốc tế tại cuộc thi “Liên hoan quốc ca sinh viên Quốc 

tế lần thứ II năm 2020”. 

- 01 đồng chí lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, tiến vào đêm chung kết tìm kiếm tài 

năng DJ trẻ Mix Us Happy Vietnam. 

- 07 bài báo nghiên cứu khoa học thuộc danh mục ISI/SCOPUS. 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ 

MINH KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2022 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Khoa Quốc tế đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên 

nhiều mặt công tác tuy còn nhiều vấn đề tổ chức và vấn đề của đoàn viên thanh niên chưa được 

giải quyết triệt để. Nhìn chung, đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế có sự gắn bó, yêu mến với 

Khoa và các phong trào thanh niên, từ đó ý thức chính trị được nâng cao, tích cực tham gia các 

hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nhằm phát triển kỹ năng tư duy và trau dồi lý tưởng, nhận 

thức của bản thân trong môi trường xã hội biến đổi ngày một phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực ngày 

càng cao của thế hệ trẻ. 

 

 STT Chỉ tiêu Đánh giá 

1 100% đoàn viên, thanh niên được quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết 

Đại hội Đoàn Khoa lần thứ VII, tham gia đầy đủ 

các buổi học tập chính trị, sinh hoạt công dân. 

Đạt chỉ tiêu 



2 Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia 

cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh do các cấp bộ Đoàn tổ chức. 

Đã tạo ra được sự hưởng ứng, 

sinh viên quan tâm tham gia  

3 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm quy 

chế đào tạo, thi cử, không vi phạm pháp luật, 

không mắc tệ nạn xã hội, không tham gia các 

hoạt động tụ tập, tuần hành trái pháp luật. 

Đạt chỉ tiêu 

4 Tổ chức ít nhất 02 hoạt động bồi dưỡng tình yêu, 

tinh thần trách nhiệm với Khoa, với ĐHQGHN 

chào mừng Đại hội Đảng bộ Khoa. 

Đạt chỉ tiêu 

5 100% chi đoàn, câu lạc bộ chuyên môn sinh hoạt 

định kỳ, có nội dung và hình thức sinh hoạt 

phong phú, thiết thực gắn với chuyên môn. 

Đạt chỉ tiêu 

6 Trên 50% đoàn viên - sinh viên Khoa tham gia 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của 

Khoa.  Số lượng công trình NCKH sinh viên 

tăng 10% mỗi năm. 

Cố gắng đạt được mục tiêu trong 

năm học 2021-2022 

7 Tổ chức và phối hợp tổ chức 10 tọa đàm nâng 

cao kỹ năng, kiến thức hỗ trợ đoàn viên lập thân, 

lập nghiệp, sáng tạo và khởi nghiệp. 

Đạt chỉ tiêu  

8 Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 10 

hoạt động, chương trình tương tác giữa đơn vị 

tuyển dụng và sinh viên. 

Luôn bám sát mọi kế hoạch của 

Khoa, cử tuyển sinh viên tham 

gia đồng hành/hỗ trợ 

9 Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ít 

nhất 04 hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh 

viên. 

Đạt chỉ tiêu 

10 Tổ chức ít nhất 02 hoạt động hàng năm tạo môi 

trường khuyến khích sinh viên sáng tạo, khởi 

nghiệp. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 01 ý 

tưởng khởi nghiệp trong sinh viên tham gia các 

cuộc thi các cấp và có cơ hội triển khai thực tiễn. 

Đạt chỉ tiêu 

11 Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu sinh viên, 

thanh niên quốc tế. 

Đạt chỉ tiêu 



12 100% chi đoàn cán bộ, giáo viên tổ chức sinh 

hoạt chuyên môn, tham gia các hoạt động về 

phong trào “Ba trách nhiệm” và “Vững chuyên 

môn – Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”. 

Đạt chỉ tiêu 

13 100% sinh viên Khoa Quốc tế hưởng ứng, tích 

cực tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trực 

tuyến. 

Chưa đạt. 

 

14 100% đoàn viên là cán bộ trẻ tham gia hoạt động 

nghiên cứu khoa học, hỗ trợ huấn luyện khởi 

nghiệp, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ  các câu 

lạc bộ học thuật và kỹ năng. 

Chưa đạt 

 

15 Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia hoạt động 

tình nguyện. 

Đạt chỉ tiêu 

16 Hàng năm, mỗi sinh viên được tham gia ít nhất 

01 hoạt động có tính định hướng lối sống, văn 

hóa, thể thao và thực hiện 5 ngày công tình 

nguyện. 

Đạt chỉ tiêu 

17 Hàng năm, tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu 

trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Thanh 

niên các trường đại học trong nước và các đoàn 

đại biểu thanh niên quốc tế. 

Chưa triển khai được do tình 

hình dịch bệnh Covid19 không 

cho phép, cố gắng đạt được mục 

tiêu trong năm học 2021-2022 

18 Gây quỹ 40 triệu đồng cho quỹ Học bổng “Tiếp 

bước em đến trường” hỗ trợ cho các chương 

trình gây quỹ từ thiện vùng sâu vùng xa, vùng 

cao, các địa điểm điểm tình nguyện xa. 

Đạt chỉ tiêu 

19 Phấn đấu 2.500 lượt đoàn viên tham gia hiến 

máu Nhân đạo. 

Chưa triển khai được do tình 

hình dịch bệnh Covid19 không 

cho phép, cố gắng đạt được mục 

tiêu trong năm học 2021-2022 

20 Phấn đấu triển khai thành công 04 công trình 

thanh niên tại các địa phương còn khó khăn. 

Hoàn thành 3/4 công trình 

21 100% cán bộ đoàn có đủ năng lực lãnh đạo, tổ 

chức phong trào. 

Đạt chỉ tiêu 



22 100% cán bộ đoàn được tham gia tập huấn các 

cấp hàng năm. 

Đạt chỉ tiêu 

23 Mỗi năm có ít nhất 02 hoạt động trao đổi, giao 

lưu học hỏi với cán bộ Đoàn các đơn vị. 

Đạt chỉ tiêu 

24 Phấn đấu thành lập mới 03 Câu lạc 

bộ/Tổ/Đội/Nhóm/CLB. 

Đạt chỉ tiêu 

25 Trên 90% đoàn viên, chi đoàn xếp loại khá trở 

lên trong mỗi năm học. 

Đạt chỉ tiêu 

26 Hàng năm giới thiệu kết nạp được 10 đoàn viên 

ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đạt chỉ tiêu 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

2.1. Ưu điểm 

Công tác kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương 

trình, kế hoạch kiểm tra từng năm học. Qua kiểm tra đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

đánh giá đúng tình hình thực tế tại cơ sở, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng những chương trình, mô hình hiệu quả, tiên tiến. 

2.2.Tồn tại 

- Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả. 

- Công tác thông tin, báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra một số đơn vị nộp không đúng thời hạn, gây 

khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp. 

IV. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC năm học 2021 - 2022 

1. Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Quốc tế ban hành Kế hoạch 

kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các nghị quyết, chủ trương 

công tác của Đoàn Đoàn Khoa Quốc tế. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả: 

- Việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học. 

- Việc thực hiện các phong trào, chương trình hành động lớn của Đoàn. 

- Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Trung ương Đoàn. 

- Việc thực hiện quản lý đoàn viên, việc thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên và công 

tác đoàn vụ. 

- Việc thực hiện công tác quy hoạch, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. 
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