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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Trong năm học 2020 - 2021, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19. Khắc phục những điều đó, Ban Chấp hành Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế (Đoàn Khoa) đã linh hoạt thực hiện các hoạt động 

công tác đoàn và phong trào thanh niên với nhiêu hình thức, lồng ghép các nội 

dung để đảm bảo đoàn viên, thanh niên được hoàn thành tham gia các hoạt động 

đầy đủ và tốt nhất đồng thời thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ được Đoàn cấp 

trên 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 

Đoàn Khoa Quốc tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới đạt được chỉ 

tiêu về mặt hạnh kiểm nhằm duy trì và nâng cao chất lượng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 

học, Ban Thường vụ Đoàn Khoa đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động, cuộc 

thi giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên 

thanh niên trên tinh thần bám sát chủ đề năm học, cụ thể: 

- Phát động chủ đề ngay từ đầu năm học: “Tuổi trẻ Khoa Quốc tế học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

- Tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến từng 

Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc. 

- Thực hiện tuyên truyền các sự kiện lớn trên website Đoàn Thanh niên như: Kỷ 

niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5 /6/2021); Kỷ 

niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(28/1/1941 – 28/1/2021) nhằm lan toả đến 100% đoàn viên thanh niên cảm nhận sâu sắc 

hơn rất nhiều điều về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch. 

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng tuyên truyền trên 

mạng xã hội, website của Đoàn Khoa. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện khâu đột phá “Xây dựng thanh niên Thủ 

đô thời đại mới thanh lịch, văn minh”. 

- 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.  

Đoàn Khoa Quốc tế đã hưởng ứng tích cực và phát động Hội thi tư tưởng Hồ Chí 

Minh “Ánh sáng soi đường 2020” (gần 700 sinh viên tham gia); triển khai cuộc thi Tìm 

hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (có gần 500 sinh viên tham 

gia); tổ chức buổi “Đối thoại cùng Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế” chú trọng về các nội 

dung tư tưởng, đạo đức, lối sống, các bài học lý luận chính trị theo tấm gương Hồ Chủ 

tịch đến gần 250 đoàn viên là cán bộ chủ chốt, đối tượng đảng; thực hiện chia sẻ các bài 

viết về “Tuổi trẻ Khoa Quốc tế học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 

“Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên 

truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, 

"Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức gặp mặt đảng viên 

trẻ nhằm quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ ĐHQGHN – Đại hội 

lần thứ IV của Đảng bộ Khoa Quốc tế 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 Khoa Quốc tế theo tuần và tháng. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền tốt tuần lễ 

sinh hoạt công dân đầu năm cho các tân sinh viên. 

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 thường niên “Hoa phấn trắng 2020” -  chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11; hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; chào mừng 90 năm Thành 

lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - 26/3; Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3;…Thực 

hiện video clip chào xuân với chủ đề: "Phòng chống lạm dụng rượu bia ngày Tết"; sản 
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xuất clip chúc mừng sinh nhật Khoa Quốc tế nhân dịp 19 năm thành lập Khoa (24/7/2002 

– 24/7/2021). Đặc biệt, Đoàn Khoa đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động chào mừng 

“Tháng Thanh niên 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 để hướng tới chào mừng 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931- 26/3/2021) 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 thông 

qua hình thức trực tuyến như cuộc thi “Istrong: 30 ngày thử thách” (với sự hưởng ứng 

của gần 150 sinh viên Khoa Quốc tế tham gia và nhận được phản hồi tích cực của cán 

bộ, sinh viên đang công tác và học tập tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN), cuộc thi 

“Ivolunteer – Chúng tôi là chiến sĩ”, cuộc thi “Ishine TikTok Chanllenge” (có 46 

đoàn viên tham gia); cuộc thi “VNUIS Online Moment” (có 106 đoàn viên tham gia);… 

Các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa được Ban Chấp hành Đoàn Khoa quan 

tâm thông qua hoạt động thăm nhà tù Hoả Lò; tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn 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. Đặc biệt, 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 kỉ niệm 49 năm trận chiến 81 ngày đêm bảo về Thành cổ Quảng Trị, 

chương trình sẽ diễn ra vào ngày 08/9/2021. 

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

pháp luật 

Đoàn Khoa Quốc tế thực hiện triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây 

dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới giai đoạn 2018-2022”. Hàng tuần 

tuyên truyên truyền các tấm gương người tốt việc tốt trong đoàn viên thanh niên, các 

tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng. Nâng cao văn hoá đọc trong đoàn viên, thanh 

niên; điển hình là sự phối hợp tổ chức thành công sự kiện thơ “Se Sẽ Chứ” trong chuỗi 

thành lập Câu lạc bộ Sách của Khoa Quốc tế, phối hợp tuyên truyền, động viên đoàn 

viên thanh niên tích cực tham gia và giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi “Đại 

sứ Văn hoá đọc 2021” của ĐHQGHN và Khoa Quốc tế tổ chức. Xây dựng “Tủ sách 

yêu thương 2021” trong chương trình tình nguyện “Mùa đông ấm 2020” tại xã Tả 

Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lao Cai. Hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu mạnh 

mẽ về lịch sử, nguồn gốc của ngày pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội, trên website 
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của Đoàn Thanh niên với các chủ đề: (1) “Phát huy vai trò của pháp luật trong việc hình 

thành và phát triển ý thức đạo đức cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay”, (2) 

“Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống”, (3) “Vai trò 

của pháp luật đối với sự phát triển nhân cách sinh viên”. Điểm đặc biệt của năm học 

2020-2021, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng 

phần lớn đến các hoạt động của đoàn viên, thanh niên; 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 Bluzone nhằm nâng cao trách nhiệm bảo vệ cá 

nhân và cộng đồng; chỉ đạo 02 cán bộ đoàn chủ chốt tham gia lớp tập huấn “Thực hành 

thao tác an toàn sinh học trong sinh hoạt cộng đồng” cùng TS.Vũ Thị Thơm – Trường 

Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và hướng dẫn, chia sẻ cho đội hình tình 

nguyện “Mùa hè xanh 2021” nhằm lan toả đến người dân địa phương tại huyện Tân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ.  

Xây dựng, triển khai "Ngày Chủ nhật Xanh" tháng 3/2021 nhằm giữ gìn cảnh 

quan, vệ sinh môi trường, kỷ cương học đường đến các Liên chi đoàn trực thuộc trong 

thời gian dịch nCovid19 đang có diễn biến phức tạp, các công tác chỉ đạo, chuẩn bị được 

sắp xếp kỹ lưỡng. Trong đó, có hơn 20 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 Covid-19 để đón sinh viên đi học trở lại. 

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 qui 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 toà nhà C, nhà E, nhà G7 để 

đoàn viên thanh niên dễ nhìn và thực hiện theo.  

Thực hiện xây dựng các hoạt động bảo vệ môi trường là một trong những hoạt 

động mới của Đoàn Khoa Quốc tế nhằm duy trì, phát triển các nhóm ý tưởng, sáng tạo 

trong sinh viên. Dự án Cá voi tre EcoFish - Khoa Quốc tế, ĐHQGHN là chuỗi hoạt 

động kêu gọi cộng đồng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường do Phòng CTHSSV 

triển khai và CLB Tình Nguyện Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế phối hợp thực hiện. 

Hoạt động có sự tham gia của gần 50 tình nguyện viên chế tạo và lắp ghép để hoàn thiện 

"em" 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; đồng thời dự án mang lại rất nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên như: 

Workshop online “Trao đổi về biến đổi khí hậu và thiên tai”; Cuộc thi “Mừng tết 

xanh cho trẻ em với mô hình đồ chơi tre”; Triển lãm “Sống xanh” giới thiệu về mô 

hình và hoạt động đổi rác lấy cây xanh. 

d. Công tác định hướng, nắm bắt tình hình dư luận sinh viên 
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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,... 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, trả lời các bình luận của đoàn viên thanh niên trong và ngoài Khoa Quốc 

tế, 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 và của đất nước. 

1.2. Về năng lực 

Trong năm học 2020 – 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của Đảng uỷ, 

Ban Chủ nhiệm Khoa, Ban Chấp hành Đoàn Khoa đã kết nối được đội ngũ cán bộ, giảng 

viên là các PGS.TS, TS, ThS đang công tác tại Khoa tham gia công tác định hướng 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. 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. Tiếp nối sự thành công của năm học 2019-2020, trong 

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; trong đó có 02 cá nhận nhận 

Bằng khen của Trung ương Đoàn theo Quyết định số 419-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 

12/11/2020, 03 cá nhân và 04 tập thể nhận giấy khen cấp Thành phố theo Quyết định  

1739-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/10/2020, 10 cá nhân và 05 tập thể nhận giấy khen cấp Đại 

học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 126-QĐ/TN-ĐHQGHN ngày 12/10/2020, 26 

cá nhân và 06 tập thể được nhận khen thưởng Giấy khen của Đoàn Khoa Quốc tế về có 
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nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp trong nhiều lĩnh vực, với sự đóng góp về mặt chính 

quyền và đoàn thể cực kỳ tích cực và trách nhiệm, 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. Đối với Chi đoàn Cán bộ, Đoàn Khoa Quốc tế vinh dự có 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; nhiều cán bộ, giảng viên trẻ có công bố trên các tạp chí Khoa 

học trong nước và quốc tế, nhiều công bố trong các hạng mục ISI/SCOPUS. 

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. Việc triển khai mạnh mẽ, đi vào thực chất phong trào “Sinh 

viên 5 tốt” năm học 2019-2020 đã giúp 21 cá nhân khen thưởng cấp cơ sở, 13 cá nhân 

khen thưởng cấp Đoàn ĐHQGHN, 07 cá nhân khen thưởng cấp Thành phố; bên cạnh 

đó, có 02 đoàn viên được trao tặng giải thưởng “Ngôi sao xanh 2021”. Trong năm học 

2020 - 2021, Đoàn Khoa Quốc tế tiếp tục tham gia xây dựng Đề án nâng cao kỷ cương 

học đường cùng tất cả các đơn vị trực thuộc 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 qui 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 toà nhà C, nhà E làng SV Hacinco, nhà G7, G8 tại Xuân Thủy để đoàn 

viên thanh niên dễ nhìn và thực hiện theo. 

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 cấp trên 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; cuộc thi “Tiếng Anh Star Awards 2021” (vượt chỉ tiêu đề ra với 676 sinh 

viên tham gia vòng trực tuyến, 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); đề cử 05 sinh 

viên tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2021” do Trường 

Đại học Ngoại ngữ phát động (đạt 452 sinh viên tham gia Vòng thi Online); cuộc thi 

“Tài năng Anh ngữ - English Talent Contest 2021” (vượt chỉ tiêu với 782 sinh viên 

tham gia); cuộc thi tiếp nối các sự kiện trên, trong tháng 03/2021 Đoàn Khoa phát động 

cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Istartup Innovation Ideas 2020 mùa 3 - đây 

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

được tiếp xúc, trình bày những ý tưởng cùng những diễn giả, cố vấn từ các doanh nghiệp 

http://www.is.vnu.edu.vn/vi/cong-bo-khoa-hoc-i-7265
http://www.is.vnu.edu.vn/vi/cong-bo-khoa-hoc-i-7265
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lớn và thành công; điển hình là Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – VNU 

Innovation StartUp 2021” do Đoàn Khoa Quốc tế đăng cai tổ chức - được phân công 

là đơn vị trong ĐHQGHN tổ chức lần đầu, cuộc thi được tổ chức bài bản cùng Ban Cố 

vấn, đội ngũ Ban Giám khảo, nhà đầu tư là các CEO nổi tiếng thuộc các lĩnh vực kinh 

doanh, khởi nghiệp đã chọn ra TOP 5 đội thi gồm các Trường/Khoa trong và ngoài 

ĐHQGHN. Bên cạnh đó, Đoàn Khoa Quốc tế phối hợp cùng VCCI và Báo Diễn đàn 

Doanh nghiệp để bảo trợ truyền thông và chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, 

định hướng các đề tài, sáng kiến có thể phát huy trong các môi trường khởi nghiệp sáng 

tạo, cam kết đưa các đề tài vào chung kết của cuộc thi IStartup do Đoàn Khoa tổ chức 

sẽ được tham dự chung khảo Quốc gia và gửi tham dự giải khu vực hoặc quốc tế liên 

kết hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên; 

01 dự án của sinh viên Khoa Quốc tế xuất sắc lọt vào vòng thuyết trình gọi vốn đầu 

tư trong "Festival Khởi nghiệp quốc gia 2021" do VCCI tổ chức. 

Nổi bật hơn, Đoàn Khoa chịu trách nhiệm làm đầu mối kết nối doanh nghiệp, kêu 

gọi đầu tư, liên hệ với cán bộ giảng viên và các thầy, cô giáo có chuyên làm huấn luyện 

viên kết hợp cùng doanh nghiệp để hoàn thiện sản phẩm khi có ý tưởng, hiện thực hóa 

sản phẩm ra thị trường. Thành lập nhóm sinh viên khởi nghiệp làm tiền đề cho việc 

thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp để làm đầu mối tiếp nhận các thông tin, phân tích và 

xử lý cùng. Câu lạc bộ sẽ tìm kiếm thêm các nguồn vốn, các mô hình, các đối tượng để 

tổ chức các cuộc khảo sát, kết hợp ý tưởng nhằm phát triển các đề tài, hỗ trợ nhân lực 

khi cần. Thêm vào đó, Đoàn Khoa hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi Kỹ năng Quản lý 

Tài chính do công ty Visa kết hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt nam tổ chức, 

nhằm mục đích nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của việc 

quản lý tài chính; trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết cho việc xây dựng một 

nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời, phối 

kết hợp với phòng CTHSSV – Khoa Quốc tế tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp về môi 

trường (ECO-n 21) nhằm 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; phối hợp cùng phòng Khoa học công nghệ và Hợp 

tác phát triển – Khoa Quốc tế tổ chức các hội thảo về nghiên cứu khoa học theo Đề án 

844 của Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 

nhiệm vụ 844.24.NV02.VNU.24-19 gồm "Hội thảo Kỹ năng cho nhà khởi nghiệp 4.0" 

và "Gắn kết đào tạo với khoa học công nghệ để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".  

1.3. Về tầm nhìn và kỹ năng 
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Việc giáo dục kỹ năng, định hướng 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, thực các hoạt động cụ thể như sau: 

(1) Tham gia cuộc thi Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc cấp ĐHQGHN năm 2021, 

trong đó gồm 24 thí sinh tham gia vòng Sơ loại, 02 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo và 

01 thí sinh đạt giải Khuyến khích trong vòng Chung kết. Ngoài ra, có 01 đại biểu tham 

dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020. 

(2) Triển khai các hoạt động tăng cường các hoạt động giao lưu trong nước và quốc 

tế, cụ thể là phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên (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 

cùng phòng CTHSSV đã thực hiện rà soát thông tin khẩn cấp, huy động, kêu gọi quyên 

góp hỗ trợ gần 300 bạn sinh viên ngoại tỉnh đang mắc kẹt tại Hà Nội, gần 30 sinh 

viên Quốc tế gặp khó khăn ở Việt Nam và thực hiện các chuyến xe 0 đồng cùng đội 

ngũ tình nguyện viên trao các món quà đến tận tay sinh viên đang gặp khó khăn, điều 

này đã góp phần cải thiện và duy trì cuộc sống của các sinh viên trong thời gian giãn 

cách xã hội và dịch bệnh Covid-19 kéo dài. 

(3) Nhanh chóng thay đổi các phương án hoạt động trong giai đoạn 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 Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đoàn Khoa qua hệ thống MS Teams, 

quản lý tài liệu, văn bản, giấy tờ và kiểm soát các công việc của Ban Chấp hành Đoàn 

thanh niên qua các kênh trực tuyến rất hiệu quả, phù hợp và kịp thời. 

(4) 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. 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; tuy nhiên, dựa vào tình 

hình thực tế của năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khoa Quốc tế chuyển nhập 

học sang hình thức trực tuyến, do vậy, Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện cung cấp 

thông tin tuyển sinh chính xác, hướng dẫn chính những cán bộ đoàn chủ chốt, các đối 

tượng Đảng, đảng viên trẻ là đoàn viên, sinh viên tham gia giải đáp các thông tin trên 

kênh thông tin chính thống của Khoa Quốc tế.  

(5) Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” giai đoạn 2012 – 2020, vận động “Mỗi sinh viên rèn luyện một môn thể thao” do 

Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát động. 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 học thuật và sở thích, như: lập đội tuyển tham gia Giải bóng đá sinh viên cấp 

ĐHQGHN 2021; lập đội thi tham gia Giải cầu lông học sinh, sinh viên ĐHQGHN 

năm 2020; lập các đội hình tham gia các hoạt động Chào tân sinh viên và Ngày hội các 



9 

 

Câu lạc bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi “VNU 

HOT’S STEPS 2020”; tổ chức cuộc thi “Lớp tôi là số 1” cấp cơ sở trong việc triển khai 

hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Tự hào sinh viên Khoa Quốc 

tế”; chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2021); Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên; giúp sinh viên trau rồi kiến 

thức; rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm. Cuộc thi có sự tham gia của 07 

đội thi đến từ 04 Liên chi đoàn trực thuộc phát huy tinh thần xung kích thanh niên Khoa 

Quốc tế; có 01 sinh viên lọt vào TOP 5 trong cuộc thi “Hoa hậu Môi trường 2020”. Bên 

cạnh đó, thành lập 01 Câu lạc bộ Vẽ - Artistry Club – Isketch. 

(6) Duy trì các hoạt động đề xuất, hộ trợ sinh viên, giảng viên học tập, nghiên cứu 

khoa học thông qua việc là 1 trong 5 thành viên chính của Hội đồng xét mọi loại học 

bổng, chính sắc cho sinh viên. Đoàn Khoa luôn nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn học 

bổng ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên, cụ thể như triển khai học bổng của Tập đoàn 

Lenovo, trao tặng 05 máy tính xách tay cho 05 sinh viên có thành tích xuất sắc và tiêu 

biểu; Triển khai Chương trình hỗ trợ sinh viên đăng ký thi chứng chỉ Microsoft 

Fundamentals miễn phí, có gần 350 sinh viên đăng ký. 

(7) Tổ chức các buổi tập huấn cho các bạn sinh viên nhằm nâng cao các kỹ năng 

chuyên môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, như: Tổ chức “Tập huấn kỹ năng thiết 

kế đồ hoạ” thu hút 24 đoàn viên tham gia; Tổ chức buổi “Tập huấn kỹ năng tổ chức 

sự kiện” thu hút 34 đoàn viên tham gia; Tổ chức “Tập huấn kỹ năng sử dụng word” 

thu hút 37 đoàn viên tham gia; Tổ chức “Tập huấn kỹ năng sử dụng Excel” thu hút 24 

đoàn viên tham gia. 

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. Với 3.310 đoàn viên sinh hoạt BCH 

Đoàn Khoa đã tiến hành tái cơ cấu và thành lập 04 Liên chi đoàn và 01 Chi đoàn Cán 

bộ trực thuộc, cùng 16 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 chuyên môn 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, bổ sung, thay thế 01 nhân sự vào Ban Thường vụ 

Đoàn Khoa. 

- Tổ chức Đại hội thành lập các Chi đoàn và Liên chi đoàn Khối Sinh viên năm 

nhất với BCH LCĐ có 11 thành viên đúng thời hạn (11/2020). 

https://bom.to/bfTb6e
https://bom.to/bfTb6e
https://bom.to/bfTb6e
https://bom.to/bfTb6e
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- Triển khai công tác phát triển 01 đoàn viên mới thuộc Liên chi đoàn Liên kết 

quốc tế. 

- Tổ chức hướng dẫn triển khai đánh giá và thực hiện đánh giá đoàn viên định kỳ 

hằng năm. 

- 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 với 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, tập huấn 

theo điều động của Đoàn cấp trên. 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.  

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên , phân 

công công việc, kiểm tra giám sát qua hệ thống MSTeam, thực hiện hoá phù hợp với 

tình hình dịch bệnh Covid-19, trong tình hình 100% các Chi đoàn, Liên chi đoàn chuyển 

sang hình thức học tập và làm việc trực tuyến. 

- Tham gia công tác phát triển Đảng trong sinh viên, Đoàn Khoa Tổ chức đối thoại 

với Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế nhằm định hướng tư tưởng và khuyến khích các bạn 

Đoàn viên cố gắng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng; thành lập 01 Câu lạc bộ 

Lý luận trẻ nhằm tạo môi trường giao lưu và phát triển tư duy, lý luận, khuyến khích 

Đoàn viên trở thành quần chúng ưu tú thuộc đối tượng Đảng. Thực hiện 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. Đặc biệt, trong năm học 2020-2021, tiến tới mục 

tiêu thành lập Chi bộ Sinh viên, công tác phát triển Đảng được Đảng uỷ, Ban Chủ 

nhiệm Khoa chỉ đạo, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt chú trọng thực hiện và giới thiệu 

thành công 18 quần chúng ưu tú là sinh viên, kết nạp 10 đảng viên trẻ gồm 05 quần 

chúng là cán bộ, 05 quần chúng là sinh viên, chuyển Đảng chính thức 02 đảng viên dự 

bị là uỷ viên Chi đoàn Cán bộ.  

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”, tham gia quyên góp, 

ủng hộ các chương trình, hoạt động hướng về biển đảo, biên giới tổ quốc theo chỉ đạo 

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 



11 

 

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:  

- Chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ thường kỳ: Ngày hội hiến 

máu RED DAY 6 (11/2021, phối hợp với Viện Huyết học TW); Ngày hội quyên góp và 

bán hàng gây quỹ (12/2020 – 1/2021). 

- Tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện trọng tâm trong năm học: 

+ Hoạt động Mùa đông ấm 2020: 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 theo nhiệm vụ của Đoàn ĐHQGHN; 

+ Chương trình tình nguyện “Tròn 2021” tại xã Liệp Tè, tỉnh Sơn La trao tặng: 

500 suất học bổng khuyến học (25,000,000 VNĐ); 05 suất học bổng khuyến học theo 

khối (2,500,000 VNĐ); Công trình thanh niên Tủ sách TRÒN; 20 phần quà cho hộ gia 

đình khó khăn (4,000,000 VNĐ); Quà tặng điểm trường (6,500,000 VNĐ). 

+ Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện năm 2021: với gần 60 bạn Tình 

nguyện viên thực hiện công tác tại Huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ với chương trình chính 

là dạy học trực tuyến thành 3 đội hình nhỏ gồm: Đội dạy tiếng anh; Đội dạy tin học và 

đội tuyên truyền. Gồm: (1) Đội được chia t Đội hình dạy tiếng anh ở 2 xã Tân Sơn và 

Xuân Đài thu hút được gần 50 em học sinh đăng ký tham gia. Đội đã tổ chức được 2 

lớp chia thành 2 khối là Tiểu học và THCS với tổng 11 buổi dạy học. Các chủ đề đội 

dạy hướng tập chung chủ yếu và các kỹ năng làm bài và từ vựng, áp dụng trò chơi và 

video clip qua bài giảng tạo được sự thích thú cho các em học sinh, gồm 11 buổi học. 

(2) Đội tuyên truyền phụ trách giảng dạy tại xã Tam Thanh. Đội tuyên truyền đã lên 

giáo án các chuyên đề gần gũi và nâng cao kỹ năng, hiểu biết cho các bạn học sinh như: 

Chuyên đề về nâng cao phòng chóng dịch bệnh Covid-19; Chuyên đề về an toàn giao 

thông; Chuyên đề phân loại rác thải bảo vệ môi trường; Chuyên đề phòng chống bạo lực 

học đường; Chuyên đề về kỹ năng giao tiếp cho các bạn học sinh tại địa phương. Các 

lớp học thu hút hơn 20 bạn học sinh đăng ký tham gia, các lớp học diễn ra sối nổi và 

đón nhận được tình cảm của các em học sinh. (3) Đội tin học phụ trách nâng cao kỹ 

năng tin học cho Cán bộ Đoàn tại địa phương. Đội đã tổ chức thành công 2 chuyên đề 

với 5 nội dung về Word, Excel, PowerPoint; Các phần mềm họp trực tuyến; kỹ năng 

sử dụng và quản lý Email; Google drive; Các kỹ năng về thiết kế đồ họa cơ bản. 

+ Triển khai chiến dịch tình nguyện đột xuất với sự quan tâm sát sao từ Đảng uỷ, 

Ban Chủ nhiệm Khoa, Đoàn Khoa Quốc tế sinh viên đã nhận được những hỗ trợ ý nghĩ 

từ việc động viên tinh thần sinh viên cho tới những món quà mang giá trị hỗ trợ việc 

học online, tặng những món quà là vật phẩm và nhu yếu phẩm cho các bạn sinh viên 

đang gặp khó khăn và bị kẹt lại ở Hà Nội do tình hình dịch bệnh . Đoàn Thanh niên trực 

tiếp là đơn vị triển khai và rà soát các bạn sinh viên, liên hệ để lắng nghe nhu cầu và 

nguyện vọng của các bạn sinh viên, trực tiếp đi phân phối đồ cứu trợ đến các bạn sinh 
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viên. Kết quả sau 2 đợt đã hỗ trợ được cho gần 300 bạn sinh viên nhu yêu phẩm và 

chi phí sinh hoạt. Mỗi phần quà hỗ trợ cho các bạn sinh viên trị giá 600,000 đồng. 

+ Hoạt động “IVolunteer – Sinh viên VNU.IS tình nguyện vì cộng đồng” được 

tổ chức với sự tham gia của hàng trăm bạn sinh viên trong thời điểm dịch bệnh căng 

thẳng, bằng hình thức tình nguyện tại chỗ và sự hưởng ứng của các bạn sinh viên, cuộc 

thi đã góp phần làm nâng cáo ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh 

COVID19, các hoạt động tình nguyện đa dạng hình thức, tuyên truyền nâng cao ý thức 

cảnh giác, vận động người dân tuân thủ quy định khuyến cáo của chính phủ, hỗ trợ học 

tập online, vận động khai báo y tế online, gia sư online,...thu hút được nhiều bạn sinh 

viên trong nước và sinh viên quốc tế tham dự. 

- Tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh của Khoa: Hỗ trợ hoạt động tuyển sinh tại 

các trường THPT “Comeback Kids 2020”, phát tài liệu tuyển sinh với sự tham gia của 

hơn 50 lượt sinh viên. 

- Tham gia các ngày hội tình nguyện, các chương trình tình nguyện xa, tình nguyện 

tại chỗ, đóng góp vì cộng đồng. Ra quân ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường 

khuôn viên giảng đường tại 3 cơ sở học tập và hoạt động của Khoa Quốc tế. 

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

niên để đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về công tác tình nguyện: tuyên truyền và đăng 

tải hơn 100 bài viết trên Fanpage CLB Tình nguyện Khoa Quốc tế. 

- Công tác vận động tài trợ cho các hoạt động tình nguyện đều được triển khai bài 

bản và đẩy mạnh, mở rộng danh sách đối tác có tiềm năng và có trách nhiệm xã hội cao: 

Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật kêu gọi quyên góp trong năm học là 134 triệu đồng. 

4. Khởi nghiệp và việc làm 

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

hưởng ứng phong trào “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” thông qua 

các hoạt động cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - IStartup Innovation 

Ideas 2021, mùa 3” của cuộc thi tiếp tục được tổ chức với sự hưởng ứng nhiệt tình của 

các bạn sinh viên và sự hỗ trợ của các cán bộ Khoa và giảng viên trẻ các Bộ môn Khoa 

học Xã hội Kinh tế và Quản lý, Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Cử cán bộ 

và sinh viên tham gia các khóa huấn luyện, các chương trình khởi nghiệp quốc gia do 

VCCI tổ chức, cùng các hoạt động khác trong Đại học Quốc gia thực hiện, cử sinh viên 

tham gia học hỏi, tiếp cận tại các cuộc thi Khởi nghiệp của các trường ĐH/CĐ/HV trong 

địa bàn TP HN tổ chức. 

- Xây dựng các khóa học Design Thinking, Khởi sự doanh nghiệp tại trong và 

ngoài Khoa, các hoạt động tình nguyện chuyên trong hoạt động khởi nghiệp với cộng 

đồng tại huyện Ba Vì. Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ và 

định hướng khác cùng Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Tri thức Khoa Quốc tế. 
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- Tổ chức đa dạng các hoạt động kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho 

sinh viên, điển hình là hoạt động thăm quan FPT SOFTWARE tại Hoà Lạc mở đầu 

cho chuỗi hoạt động kết nối giao lưu chia sẻ các bạn sinh viên và doanh nghiệp, thu hút 

129 đoàn viên tham gia - Là cơ hội để các bạn sinh viên được lắng nghe và trao đổi với 

các chuyên gia tại FPT SOFTWARE về định hướng nghề nghiệp và lộ trình trở thành 

lập trình viên chuyên nghiệp - https://youth.isvnu.vn/?p=3325; hoạt động thăm quan 

công ty Viettel tại đường Tố Hữu, phương Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội – 

https://www.facebook.com/page/102510841425954/search/?q=WiDS%20Datathon%2

02021 thu hút 52 đoàn viên tham gia - Tạo cơ hội để các bạn sinh viên lắng nghe và trao 

đổi với các chuyên gia tại Viettel về định hướng nghề nghiệp và lộ trình trở thành lập 

trình viên chuyên nghiệp. “Hội thảo công nghệ AI, BigData, Machine Learning” nằm 

trong chuỗi dự án hoạt động kết nối sinh viên và doanh nghiệp, thu hút 170 đoàn viên 

tham gia - là hoạt động giao lưu chia sẻ tại hội thảo về công nghệ AI, BigData, Machine 

Learning, IOT cùng đại diện các tập đoàn Microsoft, Lenovo và Intel. Tại đây các bạn 

sinh viên đã có cơ hôi được lắng nghe chia sẻ và trao đổi trực tiếp cùng các đại diện các 

tập đoàn về các lĩnh vực công nghệ mới newtech cũng như tìm hiểu về các chương trình 

thực tập cũng như cơ hooin việc làm tại các tập đoàn lớn. Ngoài ra tại buổi hội thảo lần 

này các bạn sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu về các sản phẩm " phần cứng và phần mềm 

" ứng dụng trong AI, BigData, Machine Learning và IOT của các tập đoàn Microsoft, 

Lenovo và Intel. 

- Thực hiện tuyên truyền, triển khai công văn tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 đến 

toàn bộ sinh viên, nằm trong chuỗi triển khai phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", hưởng ứng 

các chương trình đổi mới sáng tạo như Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo 2021 diễn 

ra tại Hòa Lạc, chương trình Tổng kết giải thưởng Sáng tạo vì cộng đồng toàn quốc tại 

nhà hát Âu Cơ; tham gia đóng góp ý tưởng tại website Cổng Thông tin Ngân hàng ý 

tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam giúp chuyển tải nhanh chóng các chủ trương, 

chính sách, thông tin về hoạt động sáng tạo của thanh thiếu niên. Đoàn Khoa Quốc tế đã 

huy động vượt chỉ tiêu với 347 ý tưởng; thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thức XIII được Khoa Quốc tế tổ 

chức ngày 05/6/2020 có hơn 100 sinh viên của Khoa đăng ký tham gia với 27 đề tài 

nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin; kinh tế và 

kinh doanh. Trong đó, có 17 đề tài trình bày tại Hội nghị lần thứ 13 và đạt giải. 

5. Các mô hình/ giải pháp đang triển khai tại Đoàn Khoa: 

(1) Mô hình/Giải pháp: “Cuộc thi Khởi nghiệp về môi trường, Eco-n 2021”. 

(2) Mô hình/ Giải pháp: “30 ngày đẩy lùi vấn nạn tin giả và lan toả yêu thương – 

FactCheck: 30 Challenge”. 

(3) Mô hình/Giải pháp: “Kết nối sinh viên với doanh nghiệp”. 

(4) Mô hình/Giải pháp: “Ly trà đá vì cộng đồng”. 

https://youth.isvnu.vn/?p=3325
https://www.facebook.com/page/102510841425954/search/?q=WiDS%20Datathon%202021
https://www.facebook.com/page/102510841425954/search/?q=WiDS%20Datathon%202021
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

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

ĐHQGHN, Thành đoàn Hà Nội dựa trên sự quan tâm và hiểu rõ bản chất phong trào 

Đoàn của đơn vị Khoa Quốc tế; 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa trong từng 

hoạt động, kể cả về vật chất và tinh thần và nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ 

các đơn vị, phòng ban chức năng trong Khoa và Công đoàn Khoa; 

- Kiến thức các môn học và mức độ ứng dụng thực tế của các môn học trong 

chương trình đào tạo của Khoa cao và sự quan tâm và mong muốn nâng cao ý thức cộng 

đồng của giảng viên các Bộ môn, các chuyên gia nước ngoài đối với sinh viên; 

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng động và chủ động tham gia các 

hoạt động chung; Đặc biệt, đội ngũ nhân sự chủ chốt Đoàn Khoa được bổ sung thêm 

nhân sự có kinh nghiệm và trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên; 

- Số lượng sinh viên năm nhất tăng cao so với mọi năm, số cán bộ trẻ tham gia trực 

tiếp công tác đoàn cũng chuyển biến tích cực hơn dẫn đến nguồn lực nhân sự trẻ, dồi 

dào, tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; 

- Các CLB trực thuộc Đoàn Khoa hoạt động tích cực, chủ động, có nhiều nhân tố 

chủ chốt, tài năng, hoạt động đa dạng và phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng thực tế 

của sinh viên. 

- Các Liên chi đoàn đã chủ động đăng cai tổ chức, thực hiện các hoạt động cấp 

Đoàn Khoa và Đoàn cấp trên giao phó. 

- Các hoạt động xã hội hóa và huy động nguồn lực được nâng cao và có nhiều thay 

đổi lớn do Đoàn Thanh niên đã định vị được cương vị, vị thế trong Khoa Quốc tế và 

trong ĐHQGHN. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Hạn chế về không gian sinh hoạt và các cơ sở học tập cách xa nhau (mỗi cơ sở 

cách nhau TB 8km) dẫn đến sự lan tỏa các hoạt động đến đoàn viên thanh niên chưa 

được đồng bộ và hiệu quả; 

- Lịch học tập đặc thù của sinh viên về chuyên môn và ngoại ngữ khá dày đặc dẫn 

đến những hạn chế về thời gian và tâm lý trong việc tham gia các hoạt động chung; 

- Các chương trình, hoạt động tuy đã được đa dạng hóa về hình thức và nội dung 

tổ chức nhưng vẫn chưa thu hút được tất cả đoàn viên sinh viên tham gia; 

- Các hoạt động cựu sinh viên chưa phát huy được hết vai trò gắn kết và hỗ trợ, 

truyền lửa cho sinh viên Khoa Quốc tế. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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- Đoàn ĐHQGHN, Thành đoàn Hà Nội tổ chức thêm nhiều hoạt động gắn kết các 

đơn vị trường thành viên, khoa trực thuộc và các chi đoàn để giao lưu trao đổi, chia sẻ 

và học hỏi các mô hình tốt và nhân rộng; 

- Tạo điều kiện về thời gian, có cơ chế khuyến khích động viên kịp thời cho cán 

bộ, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn; 

- Gắn kết thêm với các hoạt động doanh nghiệp để hỗ trợ về chuyên môn, thực tế 

cũng như nguồn lực tài chính cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên sinh viên. 

- Xây dựng công cụ quản lý công tác đoàn cho khối các trường ĐH/CĐ trên nền 

tảng online, quản lý hồ sơ, giấy tờ, công văn và các chỉ thị nhanh gọn, tập trung, có theo 

dõi, có đánh giá và có phản hồi kịp thời. 

 IV. TỔNG KẾT 

- Xếp loại thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tánh 

  

 
 


