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Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế - ĐHQGHN lần 

thứ VII (2021 – 2022); Căn cứ thống nhất của Ban Thường vụ Đoàn Khoa Quốc tế về chủ 

trương và nhiệm vụ năm học, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Quốc tế xây dựng Kế hoạch năm 

học 2021 – 2022 với các nội dung chính như sau: 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Củng cố bộ máy tổ chức Đoàn Khoa vững mạnh về nhân sự, chính trị, tư tưởng, 

đoàn kết trong tổ chức và hành động; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và 

năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 

2. Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024. 

3. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tăng cường số lượng và chất lượng đoàn viên 

ưu tú giới thiệu cho Đảng, tiến tới thành lập Chi bộ sinh viên. 

4. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào, các hoạt động tăng cường trách nhiệm xã hội, 

nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. 

5. Tập trung triển khai các hoạt động tạo hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong công tác 

học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp bồi dưỡng kỹ 

năng hội nhập quốc tế và sức khỏe, trở thành sản phẩm đầu ra của Khoa Quốc tế đáp ứng 

yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. 

6. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, lối sống, 

truyền thống dân tộc, ý thức công dân, ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên và công 

tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên; nâng cao công tác 

tuyên truyền của Đoàn Thanh niên đến với đoàn viên thanh niên để xây dựng và phát huy 

lòng tự hào về Khoa Quốc tế và ĐHQGHN; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính 

trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. 100% sinh viên được tham gia học tập, tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng, 

của Đoàn các cấp, tìm hiểu về đất nước, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc; tổ chức 01 
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chương trình cấp Đoàn Khoa tìm hiểu về hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, 

lối sống. Phát triển hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ. 

2. 100% sinh viên tham gia các hoạt động về nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, 

kỹ năng sống nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động; Tổ chức 01 hoạt động 

cấp Đoàn Khoa về bồi dưỡng chuyên môn học thuật, nghiên cứu khoa học. 

3. 100% sinh viên không vi phạm quy chế thi cử; 80% sinh viên đạt kết quả rèn luyện 

khá trở lên; Triển khai đề án khen thưởng thành tích học tập cho đoàn viên sinh viên cuối 

mỗi học kỳ. 

4. 100% cán bộ Đoàn cấp Đoàn Khoa, cấp Liên chi đoàn và cấp Chi đoàn có đủ năng 

lực, kỹ năng lãnh đạo, và kỹ năng tổ chức phong trào; tổ chức/phối hợp tổ chức 02 hoạt 

động giáo dục kỹ năng xã hội, nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Thành lập 

01 CLB Hỗ trợ sinh viên sáng tạo khởi nghiệp, thành lập 01 CLB tổ chức sự kiện. 

5. 100% đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” và 

“Tập thể 5 tốt”, phấn đấu ít nhất 5% đoàn viên là sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt 

các cấp. 

6. Mỗi Liên chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc và mỗi CLB có ít nhất 01 hoạt động/phần 

việc thanh niên trong năm học theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học. 

7. 05 đoàn viên ưu tú là sinh viên được kết nạp Đảng trong năm học.  

III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. 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. 

1.1. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Khoa:  

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn theo tháng để làm căn cứ sinh hoạt chi đoàn theo 

chủ đề phù hợp. 

- Tổ chức cho các chi đoàn đăng ký thời gian, nội dung sinh hoạt; tuyên dương các 

chi đoàn có chủ đề sinh hoạt tốt của năm học. 

1.2. Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn. 

1.3 Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết 

- Tập hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết tham gia công tác 

Đoàn, xây dựng Chi đoàn Cán bộ là đội ngũ nòng cốt của Đoàn Thanh niên. 

- Kịp thời thực hiện công tác kiện toàn nhân sự, đảm bảo tính hiệu quả trong việc triển 

khai hoạt động Đoàn Khoa. 

- Củng cố và giám sát công tác Đoàn vụ. 



- Củng cố công tác kiểm tra, giám sát và công tác triển khai khen thưởng – kỷ luật 

trong Đoàn. 

1.4 Phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Câu lạc bộ, đội, nhóm, tiến tới thành lập 

Hội Sinh viên Khoa Quốc tế. 

1.5 Bồi dưỡng năng lực lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên thông qua việc phát 

triển mô hình CLB Lý luận trẻ. Bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung 

lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng, tiến tới thành lập Chi bộ sinh viên. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào, các hoạt động tăng cường trách nhiệm 

xã hội cho đoàn viên thanh niên. 

2.1 Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, 

bổ ích nhằm nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho sinh viên gắn 

với các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của quốc gia, của Đoàn, Hội, của Thủ đô Hà Nội, Đại 

học Quốc gia và Khoa Quốc tế. 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào thường niên như Ngày hội thể thao ISport 

Day, Giải bóng đá nam Khoa Quốc tế ISCup, Chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt 

Nam “Hoa phấn trắng” – 20/11, Chương trình chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Festival 

Văn minh IS, … 

- Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong 

trào của Đoàn cấp trên tổ chức. 

2.2 Tăng cường các hoạt động giao lưu trong nước và quốc tế nhằm tạo cơ hội để sinh 

viên Khoa Quốc tế được giao lưu, học hỏi, trao đổi văn hóa và kinh nghiệm học tập, nghiên 

cứu khoa học với giảng viên trẻ và các sinh viên các trường đại học trong nước, khu vực và 

quốc tế, đồng thời tăng cường tính chủ động hội nhập của đoàn viên thanh niên Khoa. 

2.3 Phát huy tính xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện các hoạt 

động cộng đồng: 

- Đẩy mạnh tổ chức truyền thông nội dung “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp”, lan tỏa các giá trị tích cực nhằm xây dựng con người sinh viên Khoa Quốc tế 

với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Phát triển thêm các mô hình tổ - đội – nhóm tình 

nguyện tại chỗ ngay tại đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức tập huấn các kỹ năng cơ bản cho sinh viên tình nguyện nhằm đảm bảo an 

toàn, hiệu lực hiệu quả, sử dụng nguồn lực hiệu quả, qua đó nhằm giáo dục, tạo môi trường 

rèn luyện cho đoàn viên, tạo ra giá trị lan tỏa, có sức ảnh hưởng lớn hơn tới cộng đồng. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động tình nguyện đến đoàn viên thanh niên 

để đoàn viên thanh niên hiểu rõ bản chất và mục đích của việc hoạt động tình nguyện. 



- Đối với các hoạt động tình nguyện được tổ chức thường niên như Ngày hội Hiến 

máu tình nguyện, Tết sum vầy, Mùa đông ấm, Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh: 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp vào 

công tác tình nguyện; Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng tham gia các 

công tác cộng đồng cho đoàn viên thanh niên. 

- Tiếp tục theo sát và hỗ trợ việc hoạt động và tổ chức các chương trình của Ban Tình 

nguyện Khoa Quốc tế, tập trung củng cố và đẩy mạnh công tác vận động xin tài trợ, xây 

dựng Ban Tình nguyện Khoa Quốc tế như một nguồn lực chính để tham gia các công tác 

cộng đồng. 

2.4 Tổ chức hiệu quả, sáng tạo và vận dụng phù hợp các hoạt động được Đoàn cấp 

trên phân công. 

3. Công tác hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học và kỹ năng sống cho đoàn viên 

thanh niên; đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp 

 3.1. Tích cực xây dựng hình ảnh “Đại sứ sinh viên” với bộ tiêu chí cụ thể, triển khai 

sâu rộng và có ý nghĩa phong trào "Sinh viên 5 tốt” 

- Tuyên truyền và triển khai mô hình “Đại sứ sinh viên” với bộ tiêu chí “Sinh viên 

Khoa Quốc tế 5 chuẩn” cụ thể, bình xét vào cuối kỳ I và cuối kỳ II; 

- Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” từ cấp cơ sở, lấy 

đó làm nền tảng để khuyến khích và bồi dưỡng các cá nhân/tập thể đạt danh hiệu Sinh viên 

5 tốt cấp Khoa và Tập thể sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đạt được các danh 

hiệu 5 tốt cấp cao hơn;  

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, ghi nhận các sinh viên đạt danh hiệu Đại sứ 

sinh viên VNU-IS và Sinh viên 5 tốt. 

3.2. Tích cực tổ chức các chương trình trau dồi và nâng cao các kỹ năng học tập, kỹ 

năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên 

- Phối hợp cùng các Phòng Ban, Bộ môn triển khai đề án kiến tạo môi trường tiếng 

Anh dành cho sinh viên Khoa Quốc tế. 

- Tổ chức hoạt động tập huấn các chuyên đề về công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa. 

- Khuyến khích CLB hỗ trợ học tập ISupport và CLB ISEC đẩy mạnh các hoạt động 

hỗ trợ học tiếng Anh, tiếp tục tổ chức cuộc thi tiếng Anh WE CHALLENGE, tổ chức các 

buổi sinh hoạt CLB và hội thảo thường kỳ nhằm lan tỏa tới toàn bộ đoàn viên, sinh viên 

Khoa Quốc tế hưởng ứng tham gia. 

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng và hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi học 

thuật và các chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên, hội thảo trong nước và quốc tế. 



3.3. Hỗ trợ đoàn viên thanh niên về nghề nghiệp, việc làm 

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên tổ chức Ngày hội việc làm, tổ chức 

các diễn đàn, hội thảo, các buổi tập huấn cho sinh viên nhằm cung cấp thông tin về nghề 

nghiệp, việc làm, các kỹ năng cần thiết khi ra trường (kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng viết 

CV/viết thư ứng tuyển, kỹ năng văn phòng, …). 

- Tham gia tìm kiếm các địa chỉ cho sinh viên kiến tập, kết nối thông tin giữa sinh 

viên với nhà tuyển dụng. 

3.4. Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

- Chủ động tuyên truyền, cung cấp thông tin về vấn đề khởi nghiệp đến đoàn viên 

thanh niên thông qua các kênh truyền thông chính của Đoàn Thanh niên. 

- Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng và hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình/cuộc 

thi về khởi nghiệp do Đoàn cấp trên tổ chức. 

- Tạo một môi trường để tập hợp các đoàn viên thanh niên có ý tưởng sáng tạo, khởi 

nghiệp; Phối hợp với cán bộ và giảng viên Khoa Quốc tế cùng hỗ trợ và cố vấn đoàn viên 

thanh niên triển khai ý tưởng khởi nghiệp. 

- Nghiên cứu và tổ chức hoạt động khuyến khích tìm hiểu về khởi nghiệp và cuộc thi 

ý tưởng khởi nghiệp tại Khoa Quốc tế (Khoa hỗ trợ vốn) 

4. Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho 

đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh ý thức giữ gìn kỷ cương học đường trong đoàn viên, 

thanh niên 

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc vận động đoàn viên thanh niên tham dự các cuộc 

thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc thi Ánh sáng soi đường, tổ chức cuộc thi Kể 

chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các buổi sinh hoạt chi đoàn, nói chuyện chuyên đề về 

tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh,… 

- Nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên về các vấn đề xã hội, chính trị như bảo 

vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, từ đó đưa ra 

những biện pháp ứng xử phù hợp với nhiều hình thức tổ chức mới mẻ, bổ ích như: Tổ chức 

triển lãm ảnh/mô hình/xem tư liệu, phim tư liệu về các vấn đề trên, phối hợp với đơn vị kết 

nghĩa tổ chức các chương trình nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ,… 

- Đa dạng hóa các hình thức tiếp cận, khuyến khích đoàn viên thanh niên giữ gìn kỷ 

cương học đường thông qua các chương trình hành động và phong trào như “Sinh viên 5 

tốt”, Festival Văn minh IS, các bảng biểu, băng rôn cổ động, bài viết tuyên truyền về nếp 

sống văn minh, đi học đúng giờ, học tập ý thức, tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Khoa 



Quốc tế và Đại học Quốc gia Hà Nội, vẽ tranh về Khoa Quốc tế, đề xuất và ban hành Nội 

quy giảng đường và Nội quy công sở bằng hình thức sinh động, trẻ trung… 

 - Tiếp tục duy trì các hòm thư góp ý trực tuyến dành cho đoàn viên và “Tổ thăm dò 

dư luận” bằng hình thức chạy trang VNUIS Confession và hình thức offline, nhằm kịp thời 

giải đáp và nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên, tránh các biểu hiện lệch chuẩn, tiêu cực, 

các thủ đoạn lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động, phong trào chống phá, phản động. 

 - Bám sát phong trào do ĐHQGHN phát động, đối với cán bộ hành chính: “Vững 

chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”, đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu: 

“3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị và xã hội, 

trách nhiệm với chính mình). 

- Xây dựng và duy trì việc thực hiện nghiêm túc nội quy học đường, không vi phạm 

quy chế thi cử: Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tiếp tục đổi mới và áp dụng Bộ sinh 

viên Khoa Quốc tế 5 chuẩn. 

- Ngoài việc truyền thông qua các kênh truyền thông chính của Đoàn Thanh niên như 

Bảng tin ảnh, Facebook Đoàn Khoa, Đoàn Khoa đề xuất xây dựng một mục thông tin riêng 

của Đoàn Thanh niên trên Website Khoa Quốc tế. 

5. Chủ động trong các hoạt động do Trung ương, Thành đoàn và Đoàn 

ĐHQGHN giao phó 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CẤP ĐOÀN KHOA 

Tháng Hoạt động 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG 

09, 10/2021 

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội 

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế, ĐHQGHN lần 

thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024. 

04 – 05/2022 
Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế, 

ĐHQGHN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2024. 

12/2021 – 

05/2022 
Giới thiệu quần chúng ưu tú xét kết nạp Đảng; Kết nạp Đảng viên 

03/2022 Thành lập Chi bộ sinh viên (26/3/2022) 

CÔNG TÁC PHONG TRÀO – XÃ HỘI 

10/2021 Chào tân sinh viên K20 

03/2022 – 

05/2022 

Chào mừng Tháng Thanh niên: 

- Ngày Dịu Dàng 08/3/2022; 



- IS Cup 2021; 

- Challenge IStrong: 30 ngày thách đấu thể thao; 

- Mít-tinh Chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 26/3. 

6 – 8/2022 
- Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Mùa hè Xanh 2022” 

- Tiếp sức mùa thi 2022 

CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 

Cả năm 

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn. 

- Phát triển các câu lạc bộ chuyên ngành học thuật và các câu 

lạc bộ sở thích. 

07/2022 - Tổ chức cuộc thi IStartup Innovation Ideas 2022 

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 

02 – 08/2022 
- Festival Văn minh IS 2021 

- Trại hè truyền thống sinh viên VNU-IS 

11/2022 Hoa phấn trắng 2022 

Cả năm Tham quan các khu di tích địa chỉ đỏ. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các Ban chức năng của Đoàn Khoa Quốc tế có trách nhiệm cụ thể hoá Kế hoạch 

nhiệm vụ năm học, đôn đốc và kiểm tra các Liên chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ. 

- Các Liên chi đoàn và Câu lạc bộ Khoa Quốc tế của Đoàn Khoa Quốc tế có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch theo Kế hoạch năm học 2020 – 2021 do Ban Chấp hành Đoàn 

Khoa thống nhất thông qua. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng uỷ, BCNK (để b/c); 

- BTV Đoàn ĐHQGHN (để b/c); 
- Cấp uỷ các đơn vị (để p/h chỉ đạo); 

- Các Phòng Ban, đơn vị trực thuộc Khoa (để biết); 

- Các Liên chi đoàn và CLB trực thuộc (để t/h); 
- Lưu: VP, T(1). 

 

TM. BCH ĐOÀN KHOA 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tánh 
 


