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1

Ngày hội Thanh niên khỏe cấp ĐHQGHN 

năm 2020 (Đoàn Khoa Quốc tế là đơn vị 

đăng cai tổ chức)

Các cá nhận sẽ tham gia thử thách các nội 

dung như chạy ngắn, chạy dài, chống đẩy bật 

xa, nhảy dây. Đạt 03 nội dung sẽ được cấp 

GCN Thanh niên khỏe. Đối với các tập thể 

tham gia có từ 50% thành viên trở lên đạt 

danh hiệu Thanh niên khỏe sẽ được cấp 

GCN khỏe.

Tối thiểu 02 đội thi tham gia Ngày 22/11/2020

2
Giải bóng đá sinh viên ĐHQGHN năm 

2020 

- Bốc thăm chia bảng: Ngày 13/10/2020.

- Khai mạc: 7h30 ngày 16/10/2020 tại sân 

bóng PVV đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, 

HN.

- Chung kết và trao giải: 13/11/2020 tại Khu 

liên hợp thể thao trường ĐHNN..

- Hình thức thi đấu: Chia bảng, 2 đội đầu 

bảng vào bán kết đấu loại trực tiếp.

- Số lượng đội bóng tham gia: Mỗi đơn vị 

đào tạo trực thuộc ĐHQGHN chọn cử 01 đội 

nam và 01 đội nữ tham gia thi đấu.

- Tuyển chọn 01 đội nam và 02 đội nữ tham 

gia thi đấu.

Ban Phong trào phối hợp 

với CLB Isoccer

Từ 16/10 đến 

22/11/2020

3
Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề 

Việt nam và Asean

Cuộc thi chia thành 3 bảng với 3 nội dung 

khác nhau. Mỗi bảng thi gồm 100 học sinh, 

sinh viên tham gia.

- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn các thí sinh 

đạt các tiêu chí và số lượng do BTC đưa ra.

Ngày 22/11/2020

4 Trại "Tự hào trường tôi"

BTC sẽ bố trí cho mỗi đơn vị một gian trại 

kích thước 3m*3m. Đội thi có nhiệm vụ 

trang trí gian trại đó để làm nổi bật lên đặc 

điểm, nét đặc sắc của đơn vị mình đang theo 

học. Sau thời gian quy định, BTC sẽ tiến 

hành chấm trại và trao giải.

- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Tuyển chọn 01 đội thi đại diện Đoàn KQT 

tham gia.

Ban Câu lạc bộ - Hội 

nhóm
Ngày 22/11/2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …KH/TN-KQT, ngày … tháng … năm 2020)

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ

***

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Hoạt động chung theo kế hoạch của Đoàn  ĐHQGHN (sẽ triển khai khi có quyết định của Đoàn ĐHQGHN)
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5 Liên hoan dân vũ

- Đối tượng tham gia: Các CLB, tổ, đội, 

nhóm dân vũ.

- Mỗi CLB, tổ, đội, nhóm tham dự cuộc thi 

cần có tối thiểu từ 15 đến không quá 40 

thành viên, trong đó có tối thiểu 30% là Tân 

sinh viên.

- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Tuyển chọn các đội thi tham gia đầy đủ các 

hạng mục do BTC đề ra.

Ban Câu lạc bộ - Hội 

nhóm
Ngày 22/11/2020

6

Các tọa đàm hỗ trợ sinh viên "Hành trang 

bước vào cánh cổng trường Đại hội và 

Diễn đàn Sinh viên và tư tưởng sáng tạo"

Gồm 03 tọa đàm cụ thể:

'- Tọa đàm Hành trang bước vào cánh cổng 

trường Đại học.

- Tọa đàm Sinh viên và tư duy sáng tạo.

- Tọa đàm  Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ 

tiếng Anh cho sinh viên trong thời kỳ hội 

nhập.

'- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Gửi link đăng ký cho toàn bộ sinh viên 

KQT và cử tham gia các tọa đàm.

Ban Tổ chức - Kiểm tra
Ngày 21/11 - 

22/11/2020

7 Hội trợ Sống xanh

- Đối tượng tham gia: Các CLB, tổ, đội nhóm.

- Mỗi CLB, tổ, đội nhóm tham gia hội chợ 

chuẩn bị các sản phẩm, đồ dùng, thực phẩm, 

cây cối, các sản phẩm tái chế, … sử dụng các 

nguyên vật liệu tự nhiên hoặc thân thiện với 

môi trường bán trong hội chợ.

- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Tuyển chọn các thành viên có ý tưởng hay 

và mong muốn tham gia.

CLB tình nguyện phối hợp 

CLB Võ thuật
Ngày 22/11/2020

8 Cuộ thi VNU'HOT STEPS

- Vòng loại: tại khu vực Cầu Giấy (dự kiến 

ngày 31/10) và khu vực Thanh Xuân (ngày 

01/11).

- Vòng Chung kết hạng mục: dự kiến ngày 

14/11/2020 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo.

- Gala Chung kết và trao giải: dự kiến ngày 

22/11/2020 tại sân khấu ngoài trời, quảng 

trường ĐHQGHN.

- Nội dung: Chia làm 03 hạng mục thi đấu 

'- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Thành lập và hỗ trợ huấn luyện cho đội thi 

hoặc cá nhân đăng ký tham gia cuộc thi.

Ban CLB - Hội nhóm
Từ 10/10 đến 

22/11/2020

9 Gala Tự hào Sinh viên ĐHQGHN

- Phần 1: Tuyên dương sinh viên 5 tốt, học 

sinh 3 tốt cấp ĐHQGHN năm học 2019 - 

2020.

- Phần 2: Tuyên dương cán bộ trẻ thực hiện 

tốt 2 phong trào thi đua "Ba trách nhiệm" và 

"Vững chuyên môn - giỏi nghiệp vụ - Chuẩn 

tác phong".

- Phần 3: Chung kết cuộc hti VNU'S HOT 

STEPS.

'- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Kêu gọi đoàn viên, sinh viên tham gia cổ vũ.

Ban CLB - Hội nhóm Ngày 22/11/2020
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10

Cuộc thi "Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 

trong sinh viên"

(Đoàn Khoa Quốc tế là đơn vị được phân 

công đăng cai tổ chức)

'- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Thành lập đội thi tham gia cuộc thi.

Từ tháng 10 đến 

tháng 12/2020
Nhiệm vụ trọng tâm

11 Diễn đàn Sinh viên và tư duy sáng tạo 

'- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Kêu gọi đoàn viên, sinh viên tham dự diễn 

đàn.

Tháng 11/2020

12 Mùa đông ấm 2020

- Tham gia quyên góp ủng hộ vật chất và tiền 

mặt cho địa phương khó khăn theo chương 

trình của ĐHQGHN tại huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai từ ngày 01/11/2020 - 

15/01/2021.

- Tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên KQT 

rèn luyện, trải nghiệm; góp phần quảng bá 

hình ảnh KQT và hình ảnh đoàn viên, thanh 

niên KQT năng động, xung kích, tình nguyện.

- Kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung 

tay ủng hộ quyên góp vật phẩm còn giá trị và 

tiền mặt tới những hoàn cảnh còn khó khăn 

trong cuộc sống.

BTV Đoàn Khoa - Ban 

Tình nguyện
Tháng 12/2020

13 Ngày hội cán bộ trẻ
''- Truyền thông đến 100% cán bộ trẻ KQT 

nắm bắt thông tin và đăng ký tham gia.
Chi đoàn cán bộ Tháng 04/2021

14
Cuộc thi tiếng anh trong học sinh, sinh 

viên Star award cụm Hà Nội

- Vòng thi online cụm.

- Vòng thi chung kết cụm.

- Vòng thi chung kết toàn quốc.

Tối thiểu 1000 sinh viên Khoa Quốc tế dự thi 

vòng Online.

- Có ít nhất một đội thi tham dự vòng chung 

kết cụm ĐHQGHN.

Ban Học tập và NCKH Tháng 2-4/2021

15

Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin 

và tư tưởng Hồ Chí Minh "Con đường 

ánh sáng" lần thứ IV

Cuộc thi Online về các kiến thức theo các 

chủ đề. Thể hiện nhận thức, bản lĩnh,  tinh 

thần học tập và rèn luyện của SV, đoàn viên 

theo lý tưởng Cách mạng, theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại

- Khuyến khích 100% đoàn viên, sinh viên 

tham gia cuộc thi nhằm củng cố kiến thức và 

tìm hiểu thêm về hệ thống tư tưởng Hồ Chí 

Minh từ đó tạo động lực cho đoàn viên, sinh 

viên học tập, làm theo tấm gương Bác trong 

cuộc sống hàng ngày, học tập và công việc.

 Ban Tổ chức và Kiểm tra Tháng 3-4/2021
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16

Cuộc thi Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc lần 

thứ VI

(tháng 5/2021)

Tuyển chọn cán bộ Đoàn Hội xuất sắc. 

Cuộc thi trải qua 5 phần thi theo các chủ đề 

và thể thức khác nhau qua các vòng thi.

Vòng chung kết có đủ tất cả yếu tổ thể hiện 

tài năng và bản lĩnh sinh viên là cán bộ Đoàn 

Hội của ĐHQGHN.

Tìm kiếm, chọn lọc các cá nhân tiêu biểu, có 

nguyện vọng tham gia, đóng góp cho công 

tác Đoàn.

Đoàn Khoa Quốc tế có ít nhất 1 cán bộ lọt 

vào vòng chung kết và đạt giải trong cuộc thi.

Ban Tổ chức và Kiểm tra

17 Cuộc thi hùng biện "Tôi bản lĩnh" Cuộc thi tranh biện theo chủ đề
Đội thi Khoa Quốc tế giành kết quả xuất sắc 

trong vòng chung kết
Ban Phong trào

18
Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQGHN lần thứ 

nhất

Hội nghị các nhà khoa học trẻ, các nhóm 

nghiên cứu

5 nhà khoa học trẻ của KQT có thành tích 

xuất sắc trong lĩnh vực NCKH sẽ tham dự 

Hội nghị

Ban Học tập và NCKH Tháng 4/2021

19

Cuộc thi "Lớp tôi là số 1" cấp ĐHQGHN 

(Đoàn Khoa Quốc tế là đơn vị được phân 

công đăng cai tổ chức)

- Truyền thông đến 100% đoàn viên, sinh 

viên nắm bắt thông tin.

- Tổ chức các phần thi theo nội dung do BTC 

đề ra.

Ban Phong trào Tháng 5/2021 Nhiệm vụ trọng tâm 

20
Cuộc thi "Phát triển và nâng cao văn hóa 

đọc trong ĐHQGHN"

''- Truyền thông đến 100% cán bộ trẻ, sinh 

viên KQT nắm bắt thông tin và đăng ký tham 

gia.

Ban CLB - Hội nhóm
Từ tháng 1 đến tháng 

6/2021

21 Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2021
- Hỗ trợ các sĩ tử thi tốt nghiệp cấp 2 và thi 

kỳ thi THPT quốc gia

- Tuyên truyền đến toàn bộ đoàn viên, thanh 

niên KQT tham gia hoạt động này.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và 

người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc 

gia.

Ban Tình nguyện

Tháng 3-6/2021

Tháng 6-8/2020
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22
Chiến dịch "Thanh niên Tình nguyện Hè" 

2021

- Tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 

nhân dân địa phương xây dựng đường sá, cầu 

cống, giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh

- Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, các 

gia đình chính sách, các gia đình có công với 

cách mạng

- Tình nguyện chuyên

- Tuyên truyền đến toàn bộ đoàn viên, thanh 

niên Khoa Quốc tế tham gia hoạt động ý 

nghĩa này nhằm rèn luyện bản lĩnh, trao đổi 

kinh nghiệm công tác phong trao với thanh 

niên địa phương. Giúp cho sinh viên KQT có 

thể tiếp xúc với thực tế cuộc sống, học đi đôi 

với hành, góp phần xây dựng mục đích học 

tập đúng đắn.

Ban Tình nguyện Nhiệm vụ trọng tâm 

23
Triển khai bình xét và tuyên dương danh 

hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2020-2021

Xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn về “Sinh 

viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt”, gồm:

 - Đạo đức tốt

 - Học tập tốt

 - Thể lực tốt

 - Tình nguyện tốt

 - Hội nhập tốt

- Phát động tới 100% sinh viên viên tham gia 

phong trào "Sinh viên 5 tốt".

- Ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu "Sinh 

viên 5 tốt" cấp trường.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và 

các quy chế, nội quy của nhà trường, quy 

định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Văn phòng Đoàn phối hợp 

cùng Ban Tổ chức - Kiểm 

tra

T10-T11/2021

24

Truyền thông online về các nội dung 

“Sinh viên 5 tốt”, Khởi nghiệp sáng tạo, 

các phong trào dành cho cán bộ trẻ, 

nghiên cứu khoa học, các cơ hội tuyển 

dụng, giao lưu, trao đổi sinh viên

- Triển khai truyền thông tuyến bài trên trang 

Fanpage Đoàn Khoa về Sinh viên 5 tốt và các 

nội dung về khởi nghiệp (đi sâu chi tiết hơn 

vào các bước trong quá trình khởi nghiệp, 

các gương mặt truyền cảm hứng cho giới trẻ 

về khởi nghiệp, các cuộc thi/chương trình 

khởi nghiệp sáng tạo,...)

Lan toả tất cả thông tin, chủ trương đường lối 

chính sách của ĐHQGHN, của KQT đến 

100% sinh viên toàn Khoa. Thông tin mở 

rộng đến các đối tượng HSSV trong và ngoài 

TPHN.

Ban Truyền thông Cả năm

25
Cuộc thi Olympic tiếng Anh không 

chuyên toàn quốc 2021

Do trường ĐHNN - ĐHQGHN phát động các 

đơn vị cùng tham gia

Tuyển chọn, tìm ra các đoàn viên có năng 

lực, đam mê về tiếng anh tham gia giao lưu, 

thể hiện tinh thần sinh viên KQT

Ban Học tập phối hợp 

cùng BM ĐTDB
Cả năm

26
Đại hội cán bộ đoàn chủ chốt các ĐHQG 

và ĐH vùng 2020

Đại hội thường niên của thanh niên các 

ĐHQG và ĐH vùng tổ chức tại TP HCM và 

ĐH Tây Nguyên từ 5-7 ngày

Đoàn Khoa cử 5 cán bộ chủ chốt tham gia 

ĐH giao lưu, trao đổi và thực hiện các nội 

dung thoả thuận hợp tác triển khai giữa các 

ĐH

BTV Đoàn Khoa Tháng 5/2020

Tháng 6-8/2020
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II

27 Chào Tân sinh viên K20

-  Chương trình là một lời chào đón đối với 

tân sinh viên K20, kết nối các tân sinh viên 

với nhau, tạo điều kiện để các em làm quen 

với môi trường hoạt động của Khoa Quốc tế.

- Thể hiện và tôn vinh bản sắc riêng của 

Khoa Quốc tế.

Tạo ấn tượng và dấu ấn cho tân sinh viên 

K20, các sinh viên khóa cũ, các cán bộ, thầy 

cô và các đơn vị khách mời.

- Thu hút 100% đoàn viên các LCĐ trực 

thuộc tham gia chương trình.

- Nhằm giáo dục ý thức đạo đức, định hướng 

lối sống cho khối sinh viên năm nhất của 

KQT.

- Là nơi để đoàn viên, thanh niên giao lưu 

trao đổi kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện 

và tham gia các hoạt động tập thể, khơi dậy 

tiềm năng sáng tạo của sinh viên,...

LCĐ khối SV năm nhất Tháng 10/2021 Nhiệm vụ trọng tâm 

28 Hoa Phấn trắng 2021

- Thăm hỏi và chúc mừng các cựu Lãnh đạo 

Khoa theo lịch của Công đoàn Khoa.

 - Tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ, văn, ca 

khúc về chủ đề Nhà giáo Việt Nam.

 - Hoạt động tặng hoa và thiệp; những lời tri 

ân tới các cán bộ, giảng viên, sinh viên đã và 

đang học, công tác tại Khoa

 - Các tiết mục văn nghệ giao lưu giữa cán 

bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Quốc tế

- Thu hút tất cả sinh viên của các Liên chi 

đoàn trực thuộc các khóa tham gia hưởng 

ứng ngày lễ tri ân tới thầy, cô.

- Giao lưu, gắn bó giữa thầy và trò trong quá 

trình làm việc và học tập tại KQT.

- 100% các thầy cô Khoa Quốc tế tham dự và 

nhận được tình cảm từ các bạn sinh viên 

Khoa Quốc tế

Ban Phong trào phối hợp 

cùng các LCĐ trực thuộc
Dự kiến 20/11/2021

29
Hoạt động Chào Giáng sinh và năm mới 

2021 - "Isnow"

- Trang trí một số khu vực trong khuôn viên 

của Khoa theo phong cách giáng sinh.

- Tổ chức tiệc ngọt giao lưu sinh viên và cán 

bộ.

- Tổ chức dịch vụ Ông già Noel tặng quà

- Chào đón sự kiện Giáng sinh và chào năm 

mới 2021.

- Tạo sự kết nối và gắn kết giữa cán bộ, 

giảng viên và sinh viên Khoa.

LCĐ khối SV năm nhất Tháng 12/2021

30
Chúc Tết cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh 

niên Ispring

- Tổ chức hoạt động chúc Tết, thăm hỏi cán 

sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên.

- Tổ chức tiệc ngọt, văn nghệ, trò chơi tương 

tác giữa đại diện cán bộ, giảng viên và cán sự 

lớp, cán bộ Đoàn

- Là dịp để Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa 

quan tâm thăm hỏi sinh viên là cán sự lớp, 

cán bộ Đoàn TN.

- Tạo không khí giao lưu thân thiện giữa thầy 

cô và sinh viên.

- Quy mô dự kiến: 2000 cán bộ, giảng viên 

và sinh viên

BCH Đoàn Khoa phối hợp 

cùng các LCĐ trực thuộc 

và phòng, ban, bộ  môn

Tháng 1/2022

31 Cuộc thi "Mss & Mr 2021"

- Tìm kiếm Đại sứ sinh viên của Khoa Quốc 

tế

- Đẩy mạnh việc quảng bá và truyền thông 

thương hiệu sinh viên Khoa Quốc tế

- Thu hút 100% sinh viên đạt các tiêu chí của 

BTC tham gia cuộc thi.

- Nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ nữ sinh 

ĐHQGHN nói chung và phong cách, nét 

duyên dáng đặc trưng của nữ sinh KQT nói 

riêng.

- Là sân chơi để thanh niên, sinh viên giao 

lưu, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập 

thể, góp phần nâng cao tính thiết thực của 

hoạt động Đoàn, Hội.

Ban Tài chính hậu cần 

phối hợp cùng các LCĐ 

trực thuộc 

Tháng 1/2022 - tháng 

3/2022
Nhiệm vụ trọng tâm 

Hoạt động trọng tâm của Đoàn Khoa Quốc tế
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32
Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt 

Khoa Quốc tế

- Tổ chức Hội nghị trao đổi, lấy ý kiến đóng 

góp của các cán bộ Đoàn chủ chốt (cấp Đoàn 

Khoa, LCĐ và Chi đoàn) để củng cố và phát 

triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên

- Giao lưu các cán bộ Đoàn chủ chốt

- Nhằm nâng cao hiểu biết và tăng cường kỹ 

năng trao đổi, thảo luận. Tăng cường về giáo 

dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh 

niên; định hướng cụ thể, rõ ràng mục tiêu 

phấn đấu cho đoàn viêns.

- Trang bị những kỹ năng, phương pháp làm 

việc, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức sự 

kiện để cán bộ Đoàn và đoàn viên có thể 

thực hiện tốt chức trách được giao, tạo phong 

cách làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu 

cầu ngày càng phát triển của tổ chức Đoàn, 

Hội.

Ban Tổ chức - Kiểm tra 

phối hợp cùng cán bộ các 

Chi đoàn, LCĐ trực thuộc

Tháng 3/2022

33
Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mùa IV - 

"Istartup 2021"

- Tổ chức cuộc thi để tập hợp các ý tưởng 

sáng tạo của sinh viên

- Khuyến khích sinh viên hưởng ứng và tham 

gia phong trào Khởi nghiệp

- Dự kiến phổ biến tới 100% sinh viên về 

cuộc thi, tập hợp 20 ý tưởng cho vòng sơ loại 

và 5 ý tưởng cho vòng chung kết

- Dự kiến tiến trình:

+ Phát động và hướng dẫn sơ bộ

+ Nhận ý tưởng sau 1 tuần phát động

+ Chấm ý tưởng, chọn 20 ý tưởng vào vòng 

sơ loại

+ Tập huấn 3 buổi => nộp vòng 2

+ Sau 1 tuần chọn ra 5 ý tưởng => tập huấn 2 

uổi

+ Thi chung kết

Ban Ban Học tập & 

NCKH phối hợp cùng Bộ 

môn

Tháng 3-5/2022 Nhiệm vụ trọng tâm 

34 Ngày dịu dàng 8/3

- Tặng hoa, thiệp chúc mừng tới toàn thể cán 

bộ, giảng viên và sinh viên nữ Khoa Quốc tế 

- Xây dựng và chụp ảnh tại photobooth của 

chương trình 

- Là dịp để tôn vinh nét đẹp, phẩm chất của 

nữ đoàn viên, cán bộ, giảng viên nữ đang học 

tập và làm việc tại KQT.

- Thu hút và khích lệ 100% các nam đoàn 

viên thể hiện những hành động ý nghĩa tới 

các nữ đoàn viên trong ngày này.

LCĐ Liên kết Quốc tế Tháng 3/2022

35 Festival Văn minh IS 2020

Bao gồm chuỗi hoạt động:

 - Phát động Festival văn minh 2022 và 

Chiến dịch Tình nguyện hè 2022.

 - Bình xét danh hiệu đại sứ sinh viên.

 - Tập huấn cán bộ Đoàn và hoạt động tham 

quan di tích/ địa chỉ đỏ danh cho cán bộ 

Đoàn ưu tú.

- Hoạt động hưởng ứng phong trào Ba trách 

nhiệm và phong trào Vững chuyên môn - 

Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong.

- Gala tổng kết Festival (Ngày hội tiếng Anh 

và giao lưu các CLB)

    '- Thu hút tất cả sinh viên của các LCĐ 

trực thuộc các khóa tham gia.

- Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của sinh viên, 

thể hiện tình đoàn kết của đoàn viên sinh 

viên trong việc tham gia các hoạt động nâng 

cao trí tuệ hành động vì cộng đồng, tôn vinh 

bản sắc riền của KQT.

- Giáo dục ý thức đạo đức, định hướng lối 

sống cho SV KQT.

Là nơi để thanh niên, sinh viên giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm trong học tập rèn luyện và 

tham gia tích cực các hoạt động tập thể,...

Ban Tổ chức - Kiểm tra 

phối hợp cùng cán bộ các 

Chi đoàn, LCĐ trực thuộc

Tháng 2-8/2022

36 Giải bóng đá VNU-IS Cup 2021

- Tổ chức Giải Bóng đá cho toàn thể nam 

sinh viên trong Khoa Quốc tế

- Mời một số đội bóng của các đơn vị bạn 

trong ĐHQGHN tham gia giao lưu

Tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên, cựu 

sv, cán bộ KQT tăng cường thể lực, giao lưu, 

trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thể thao.

Có 15-20 đội bóng tham dự

Ban CLB Hội nhóm phối 

hợp cùng các LCĐ/CĐ 

trực thuộc 

Tháng 4-T5/2022
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37 Triển khai bình xét thi đua khen thưởng

- Khuyến khích, động viên đoàn viên thanh  

niên tích cực tham gia hoạt động ĐTN để đạt 

được những thành tích phục vụ trong công 

tác học tập và xét thưởng

Triển khai thông tin tới toàn bộ đoàn viên 

thanh  niên.

Khen thưởng cho tất cả các sinh viên đạt 

thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 

2021

BCH Đoàn Khoa

Ban TCKT và tất cả các 

LCĐ/CĐ

Tháng 6/2022

38 Tổ chức Đại hội/Hội nghị Đoàn các cấp

- Bao gồm:

+ Đại hội Chi đoàn;

+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ cấp Liên Chi đoàn, 

BCH Đoàn Khoa.

- Xây dựng lên những thành viên chủ chốt 

trong hoạt động phong trào Đoàn Khoa.

- Đây là hoạt động được tổ chức và diễn ra 

thường niên những ngày đầu năm học, thể 

hiện tầm quan trọng và sức ảnh hưởng lớn 

lao của công tác Đoàn - Hội đối với mỗi 

Đoàn viên thanh niên, qua đó là cơ hội để 

tổng kết đánh giá quản lý những đoàn viên 

các cấp tổng kết những khó khăn thuận lợi 

của sinh viên trong môi trường giáo dục đại 

học từ đó đưa ra những phương hướng và 

mục tiêu giải pháp trong năm học tới.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tất cả các LCĐ trực thuộc
Tháng 9-10/2022

III

39
Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn và tham 

quan các khu di tích lịch sử đỏ

Tổ chức khen thưởng, tuyên dương các sinh 

viên có thành tích xuất sắc năm học 2020 - 

2021, kết hợp tập huấn, giao lưu, tổ chức 

quán triệt Nghị quyết Đoàn và tổng kết hoạt 

động năm học2020 - 2021.

Tham quan học tập thực tế, giao lưu với các 

địa phương, khu di tích lịch sử, nhà máy xí 

nghiệp và các công ty sản xuất tại địa 

phương.

- Nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu 

nước và lòng tự hào dân tộc.

- Các sinh viên tiêu biểu, xuất sắc nhất trong 

các lĩnh vực hoạt động phong trào, học tập 

và nghiên cứu khoa học và thành tích đặc 

biệt xuất sắc khác.

- Các cán bộ có đóng góp tích cực với phong 

trào thanh niên sinh viên năm học2020 - 

2021.

Văn phòng Đoàn p/h cùng 

Ban Tổ chức - Kiểm tra

2 lần/năm học. Dựa 

vào yếu tố sắp xếp 

thời gian của các 

thành phần liên quan

40 Phong trào Giảng đường xanh 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường trong Giảng 

đường, thực hành tiết kiệm điện - nước - vật 

chất trong Giảng đường.

- In ấn phẩm và vật phẩm truyền thông.

- Phát động Kỳ học thi đua chuyên cần.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, 

giữ gìn về sinh môi trường xung quang 

trường học.

- Tuyên truyền đến toàn bộ đoàn viên, thanh 

niên KQT tham gia thực hiện.

Ban Tình nguyện

HK I, HK II.

Dự kiến tổng kết vào 

đêm chung kết Gala 

Fesival Văn minh IS 

2022

41
Tổ chức xét duyệt danh sách đoàn viên 

ưu tú giới thiệu học lớp cảm tình Đảng

- Nhấn mạnh tầm quan trong và mục đích, ý 

nghĩa của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

cho các quần chúng uwutus có nguyện vọng 

phấn đấu vào Đảng.

- Nhằm giáo dục toàn diện cho các quần 

chúng ưu tú về tư tưởng, chính trị, lập 

trường, quan điểm và các điều kiện rèn 

luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên.

- Thông tin tới toàn bộ đoàn viên, thanh niên 

trong Khoa Quốc tế về thời gian tham gia lớp 

học.

- Tạo điều kiện cho các quần chúng tham gia 

lớp học Bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Ban Tổ chức - Kiểm tra HK I, HK II

Hoạt động định kỳ của Đoàn Khoa Quốc tế
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42

Tổ chức xét duyệt danh sách quần chúng 

ưu tú giới thiệu xét kết nạp Đảng.

Công tác phát triển đảng

Đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng 

ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi 

đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, để đủ điều kiện xem xét, công nhận 

cảm tình Đảng, luôn chú ý đội ngũ trẻ có bản 

lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp 

ứng yêu cầu mới.

- Thông tin tới toàn bộ đoàn viên, thanh niên 

trong Khoa Quốc tế về thời gian tham gia lớp 

học.

Rà soát, chọn ra những quần chúng đạt tiêu 

chuẩn về thành tích học tập, thành tích hoạt 

động phong trào đoàn viên, thanh niên đồng 

thời khích lệ, động viên những quần chúng 

chưa đạt đủ tiêu chuẩn về thành tích học tập 

cố gắng phấn đấu.

Ban Tổ chức - Kiểm tra HK I, HK II

43
Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp 

vụ, chuyên môn

Nâng cao kỹ năng hoạt động chuyên môn, 

các kỹ năng mềm khác cho các đối tượng

5 lớp kỹ năng về: Tin học văn phòng, Kỹ 

năng làm việc nhóm, Thiết kế đồ hoạ - 

truyền thông, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng 

Tổ chức sự kiện

Ban TC-KT Cả năm Nhiệm vụ trọng tâm 

44
Phát triển các câu lạc bộ chuyên ngành 

học thuật và các câu lạc bộ sở thích

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với 

các đối tượng  sinh viên, thu hút thêm nhiều 

cán bộ trẻ tham gia đóng góp chuyên môn, 

định hướng nghiệp vụ cho sinh viên.

Thành lập mới 5 câu lạc bộ: CLB Khởi 

nghiệp, CLB CNTT&TT, CLB Tiếng Anh, 

CLB Tổ chức sự kiện, CLB Kinh tế trẻ và 

một số câu lạc bộ sở thích khác.

Ban CLB Hội nhóm Cả năm Nhiệm vụ trọng tâm 

45 Triển khai công tác kiểm tra Đoàn vụ Thực hiện quản lý văn bản của Đoàn Khoa. Khoa học, hợp lý, chính xác Thường trực văn phòng HK I, HK II

III

1 Valentine

Ngày Valentine (Ngày lễ tình yêu hay Ngày 

lễ tình nhân) được đặt tên theo thánh 

Valentine. Đây là ngày cả thế giới tôn vinh 

tình yêu đôi lứa. Những người yêu nhau bày 

tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau 

thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và 

những món quà tặng vợ hay chồng độc đáo 

khác mang nhiều ý nghĩa.

Gắn kết các Isers + Lan tỏa tình yêu thương 

đến các gia đình trong Khoa Quốc tế

LCĐ LKQT đăng cai

LCĐ TNKH&CN phối 

hợp

14/02/2022

2 Cuộc thi VNU-ISelegance

VNU-ISelegance là cuộc thi tài - sắc của 

Khoa Quốc tế dành cho sinh viên, nhằm mục 

đích tôn vinh vẻ đẹp hài hòa giữa trí tuệ, tâm 

hồn và hình thức của các sinh viên đang theo 

học tại trường. Cuộc thi là một sân chơi bổ 

ích và lành mạnh dành cho không chỉ các 

bạn nữ sinh mà còn cho cả các bạn nam sinh, 

khuyến khích các bạn sinh viên thêm tự tin, 

hoàn thiện mình trong mọi mặt và đặc biệt là 

trở nên năng động hơn, tích cực hơn trong 

các hoạt động cộng đồng và xã hội.

Tìm ra những gương mặt đại diện cho sinh 

viên của Khoa Quốc tế, giúp các bạn sinh 

viên nhận thức một cách đúng đắn về vẻ đẹp 

của một sinh viên đại học, một vẻ đẹp bao 

gồm cả ngoại hình, trí tuệ, kỹ năng và nhân 

cách sống.

Ban Phong traào đăng cai

LCĐ KTQL phối hợp
Tháng 3-4/2022 

Hoạt động khác của Khoa Quốc tế (Dự kiến)
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3 Cuộc thi 30 ngày thách đấu - IStrong 

Khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước, tự hào 

dân tộc, tự hào về truyền thống

vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đoàn viên, 

thanh niên, sinh viên Khoa Quốc tế; phát huy 

vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thi 

đua lập thành tích chào mừng các sự kiện và 

ngày lễ lớn trong năm.

Là nơi để thanh niên, sinh viên nâng cao và 

rèn luyện sức khỏe, có ý thức

bảo vệ sức khỏe đối với bản thân, gia đình, 

cộng đồng không chỉ trong giai đoạn đẩy

lùi dịch bệnh Covid-19, khẳng định vai trò 

xung kích của tuổi trẻ trong việc nâng cao

ý thức cộng đồng, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

LCĐ SVNN đăng cai tháng 3/2022

4 Ishine

Cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo 

của sinh viên Khoa Quốc tế tham gia cuộc 

thi. Góp phần củng cố niềm tin của sinh viên 

với tổ chức Đoàn thể, nâng cao vai trò của tổ 

chức Đoàn trong việc tạo môi trường cho 

sinh viên phát triển toàn diện  và sáng tạo.

Tạo tinh thần sôi động, hứng khởi cho sinh 

viên quay trở lại học tập sau thời

gian nghỉ dịch, kết hợp cùng công tác tuyên 

truyền về lịch sử, văn hóa và những tấm

gương mẫu mực của các cán bộ Đoàn đi 

trước, hướng tới kỉ niệm 90 năm ngày thành

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

LCĐ SVNN đăng cai tháng 3/2022

5 VNUIS Online Moments

Truyền thông, quảng bá hình ảnh Khoa Quốc 

tế tới nhiều đối tượng;

- Truyền tải những hình ảnh đẹp về đời sống 

của CBGV, SV Khoa Quốc tế theo giai đoạn 

theo chủ đề cụ thể

LCĐ SVNN đăng cai tháng 5-6/2022

6 My Tiktok

Tạo sân chơi bổ ích dành cho sinh viên và 

cựu sinh viên Khoa Quốc tế;

- Thu thập tư liệu truyền thông từ các sản 

phẩm của người tham gia;

- Bắt kịp xu hướng, nâng cao tính tương tác 

và mức độ lan toả của hoạt động truyền

thông tuyển sinh;

Xây dựng hình ảnh Khoa Quốc tế thân thiện, 

trẻ trung, sinh viên Khoa Quốc tế cá tính.
LCĐ SVNN đăng cai tháng 7/2022

7 Giải đấu thể thao điện tử mở rộng 2021

Nhằm mục đích tạo ra một sân chơi lành 

mạnh, gắn kết giữa các sinh viên yêu 

thích Ngành Công nghệ thông tin nói 

riêng và các sinh viên yêu thích thể thao 

điện tử nói chung. Đây cũng là dịp để 

cho các sinh viên đam mê lĩnh vực này 

thể hiện tài năng dưới nền tảng một Giải 

Tạo ra sân chơi lành mạnh, có tính cạnh 

tranh dành cho đoàn viên, thanh niên Ngành 

Công nghệ Thông tin nói riêng và các sinh 

viên quan tâm tới môn thi đấu thể thao điện 

tử nói chung. Thể thao điện tử được chọn là 

môn thi đấu chính thức tại SEAGAME 31.

LCĐ KHTN&CN đăng cai Tháng 9,10/2021
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8 Dạ hội đêm Giáng Sinh - Xmas Night 22

Nhằm tạo sân chơi giúp các bạn sinh viên có 

cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi khả năng 

tiếng Anh, lưu giữ những kỷ niệm thanh 

xuân tươi đẹp, CLB IMRES long trọng tổ 

chức Dạ hội Giáng sinh -  Xmas Night 22. 

Đêm dạ hội được đầu tư công phu về hình 

ảnh, âm thanh, ánh sáng và các tiết mục biểu 

diễn khiến bất cứ ai tham gia trải nghiệm 

cũng có cảm giác như đang được đắm mình 

trong không khí Noel bên trời Tây.

Phát động hoạt động phong trào, kiến thiết sự 

kết nối tới sinh viên quốc tế và tạo sân chơi 

lành mạnh, cuốn hút cho sinh viên trong 

ngày hội Giáng Sinh.

LCĐ SVNN đăng cai Tháng 12/2021

9
Lớp tập huấn kỹ năng quản lý thời gian, 

quản lý tài chính

Tổ chức tập huấn chuyên môn nhằm cải 

thiện kĩ năng

Cải thiện chiều sâu chuyên môn để chuẩn bị 

cho những hoạt động có quy mô lớn và 

chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Ban TC-HC tháng 3/2022

10 Ivolunteer

Là dịp để thanh niên, sinh viên nâng cao và 

phát huytinh thần tình nguyện xung kích, chủ 

động, sáng tạo, nhận thức được trách nhiệm 

trong việc bảo vệ sức khỏe đối với bản thân, 

gia đình, cộng đồng không chỉ trong giai 

đoạn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 mà còn cả 

trong giai đoạn phục hồi hậu dịch bệnh.

 Khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ 

thanh niên Việt Nam trong việc nâng cao ý 

thức cộng đồng - khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tình nguyện tháng 3-4/2022

11
Lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, thiết 

kế, đồ họa

Tổ chức tập huấn chuyên môn nhằm cải 

thiện kĩ năng tổ chức sự kiện của thành viên 

CLB. 

Cải thiện chiều sâu chuyên môn để chuẩn bị 

cho những hoạt động có quy mô lớn và 

chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Ban Truyền thông Tháng 9/2021
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12 Imemory Tour

Hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2021 và 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Chào 

mừng 25 năm Ngày thành lập Đoàn Đại học 

Quốc gia Hà Nội (16/3/1996 – 16/3/2021).

- Tìm hiểu các công trình di tích lịch sử được 

xây dựng gắn liền với sự kiện lịch sử tiêu 

biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước.

 Tiếp tục phát huy giá trị các di tích lịch sử, 

giúp mọi người nhận ra được tầm quan

 trọng để bảo vệ và tôn tạo các điểm di tích 

của nước nhà.

- Cung cấp lượng kiến thức bổ ích đến với tất 

cả mọi người để cùng hưởng ứng tháng

thanh niên thông qua các thước phim tài liệu, 

phóng sự do chính sinh viên KQT thực hiện.

LCĐ KHTN&CN đăng cai sau khi hết dịch

13 VNU's got talent

VNU-ISelegance là cuộc thi tài - sắc của 

Khoa Quốc tế dành cho sinh viên, nhằm mục 

đích tôn vinh vẻ đẹp hài hòa giữa trí tuệ, tâm 

hồn và hình thức của các sinh viên đang theo 

học tại trường. Cuộc thi là một sân chơi bổ 

ích và lành mạnh dành cho không chỉ 

Tạo tinh thần sôi động, hứng khởi cho sinh 

viên, là nơi để sinh viên thỏa sức đam mê, 

thể hiện tài năng, tinh thần thanh niên

Quốc tế năng động, sáng tạo.

CLB Hội nhóm phối hợp tháng 9/2022

14 Lớp tập huấn kỹ năng tin học

Tổ chức tập huấn chuyên môn nhằm cải 

thiện kĩ năng tổ chức sự kiện của thành viên 

CLB. 

Cải thiện chiều sâu chuyên môn để chuẩn bị 

cho những hoạt động có quy mô lớn và 

chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Ban TC-HC tháng 4/2022

15 VNUIS Microsoft Excel Championship 2021

Microsoft Excel đã trở thành công cụ số một 

cho những người làm văn phòng trong việc 

tính toán và lập bảng biểu. Dù có vô vàn tựa 

game nổi tiếng nhưng ít ai ngờ được rằng 

Excel lại có thể trở thành bộ môn eSports để 

thi đấu trên toàn thế giới.

Tạo một cuộc thi về tin học văn phòng mang 

tầm "VNU-IS" để các sinh viên có thể vừa 

thi đấu, vừa học hỏi được những kiến thức 

thực tế về bộ công cụ "thần thánh" MS Excel 

đã và đang ứng dụng trong cuộc sống cũng 

như công việc. Qua sân chơi bổ ích này, sẽ 

trang bị cho các bạn sinh viên những kiến 

thức vững chắc về tin học văn phòng, một kĩ 

năng vô cùng quan trọng trong công việc sau 

này.

LCĐ KHTN&CN sau khi hết dịch
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16 Hackathon - Đấu trường Coders 2021

Đối với các công ty công nghệ, đây là cuộc 

chiến để giành về những nhà vô địch tài 

năng, xuất sắc nhất. Đấu trường coders còn 

có sứ mệnh tạo nên một cộng đồng lập trình 

viên giỏi của Khoa Quốc tế, góp phần thúc 

đẩy, lan tỏa giá trị không chỉ cho các sinh 

viên ngành công nghệ mà còn cho cộng đồng 

lập trình viên trong toàn ĐHQGHN.

Cuộc thi có sứ mệnh tạo ra một cộng đồng 

lập trình viên đủ năng lực, trình độ tự sáng 

tạo những sản phẩm của riêng mình với chất 

lượng tốt, có thể cạnh tranh trong nền kinh tế 

thị trường với xu hướng Việt Nam đang dần 

hòa nhịp trong làn sóng hội nhập kinh tế 

quốc tế ngày càng sâu rộng.

LCĐ KHTN&CN
Sẽ triển khai sau khi 

hết dịch

17 Truyền thống ngày HSSV 9/1
Tuyên truyền về ý thức trách nhiệm học 

sinh sinh viên trong dịch bệnh
Ban Truyền thông 7-9/1/2022

18 91 năm ngày thành lập Đảng 3/2

Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giải phóng dân tộc cũng như trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 

nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý 

thức được vị trí, vai trò, trọng trách của 

mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai 

của đất nước.

Ban Truyền thông 1/3-3/2/2020

19 Thành lập CLB Debate

Thành lập CLB Debate, gắn kết và phát triển 

các kĩ năng phản biện và thuyết phục đối 

phương theo các chủ đề

Tạo môi trường, sân chơi cho các bạn sinh 

viên yêu thích phản biện và tư duy logic, tạo 

nguồn nhân lực và phát triển kĩ năng cho 

Khoa Quốc tế đi đến các sân chơi các cấp 

cao hơn

LCĐ SVNN Tháng 1/2022

20 Debate Contest 2021

Cuộc thi Debate Contest sẽ cho các bạn sinh 

viên tranh luận theo chủ đề và nội dung do 

BTC chuẩn bị sẵn

Tạo cơ hội cho các sinh viên giao lưu, cạnh 

tranh và lập luận logic
LCĐ SVNN Sau khi hết dịch
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21
Talkshow tiếng Anh, hội nhập và chuyên 

ngành

Tổ chức các diễn đàn, workshop tìm hiểu và 

các chuyên ngành và cách học tiếng anh. Tìm 

kiếm cơ hội trao đổi và giao lưu quốc tế

Tạo môi trường giúp các sinh viên định 

hướng và tìm kiếm cơ hội nếu có nhu cầu du 

học, nhận được kinh nghiệm từ những người 

đi trước về cách học và chuyên ngành học

LCĐ SVNN Tháng 4/2022

22
Triển khai dự án truyền thông bằng 

Tiếng Anh

Sử dụng song ngữ trong những bài đăng 

FB
Ban Truyền thông cả năm

20 Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - Shining To Be a MC

Shining To Be a MC là mô hình sân khấu 

tiếp cận đa dạng, chuyên nghiệp với các kỹ 

năng dẫn dắt và thể loại chương trình giống 

với thực tế để thí sinh có thể va chạm, học 

hỏi và hiểu về công việc một cách toàn diện 

nhất. Đặc biệt đây cũng là nơi các thí sinh 

cạnh tranh công bằng để chứng minh tài 

năng và trí tuệ của mình dưới sự đánh giá 

của Ban Giám khảo - không chỉ là MC, mà 

còn là các nhà báo, BTV, những người có 

chuyên môn thẩm định trong lĩnh vực dẫn 

Tìm kiếm tài năng Dẫn chương trình sinh 

viên, tạo sân chơi năng động, tự tin, sáng tạo 

cho sinh viên trong và ngoài Khoa Quốc Tế. 

Xây dựng đội ngũ MC có kinh nghiệm và 

chuyên môn.

Ban Phong trào đăng cai

LCĐ KTQL phối hợp
Tháng 11-12/2021 

21 Ngày của mẹ

Sinh viên sẽ ghi lại những khoảnh khắc 

tình cảm giữa mẹ và con, hoặc hình ảnh 

của mẹ đang làm việc,...

Hình thức: Hình ảnh hoặc Video.

Để chào mừng ngày của Mẹ, diễn ra vào 

ngày 20/10.
LCĐ KTQL Tháng 10/2021

22 Workshop “Cảm xúc qua ảnh"

Chương trình được tổ chức để những 

sinh viên có niềm đam mê nhiếp ảnh có 

thể cùng nhau giao lưu và chia sẻ kinh 

nghiệm, về những câu chuyện trong quá 

trình chụp ảnh. Những chia sẻ về nghề 

chụp ảnh hiện thời điểm hiện tại hay 

cách dẫn câu chuyện vào bức ảnh cũng 

sẽ được chia sẻ.

Chia sẻ, thảo luận và tâm sự về lĩnh vực 

nhiếp ảnh với sinh viên từ các nhiếp ảnh 

gia, chuyên gia có kinh nghiệm. Định 

hướng về nghề nhiếp ảnh trong tương 

lai.

Ban Phong Trào sau khi hết dịch
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23

Hoạt động thể thao "Những bước 

chân vì cộng đồng" gắn với cuộc vận 

động " Mỗi thanh niên 10000 bước 

chân mỗi ngày"

Tổ chức cuộc thi qua app chạy Pacer 

mỗi sinh viên đạt 10000 bước 1 ngày
Ban Tình nguyện sau khi hết dịch

IV

46 Tết sum vầy 2021

Tổ chức hoạt động tình nguyện tại địa 

phương vùng sâu vùng xa, các vùng khó 

khăn. Gắn kết yêu thương, giúp đỡ các vùng 

biên cương biên giới hải đảo. Tăng tinh thần 

trách nhiệm, ý thức của cán bộ, sinh viên 

Khoa Quốc tế với cộng đồng và xã hội.

- Kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung 

tay ủng hộ quyên góp vật phẩm còn giá trị và 

tiền mặt tới những hoàn cảnh còn khó khăn 

trong cuộc sống.

- Nâng cao kỹ năng tình nguyện, tinh thần 

đoàn kết và tạo cơ hội để đoàn viên, thanh 

niên KQT giao lưu, trau dồi kinh nghiệm khi 

tham gia những hoạt động thực tế này.

Tháng 1/2022

47 Hoạt động Hiến máu mùa 7 và mùa 8
Câu lạc bộ Tình nguyện phối hợp với Bệnh 

viện Huyết học máu Trung ương tổ chức.

- Tuyên truyền đến 100% cán bộ, giảng viên, 

sinh viên trong và ngoài KQT nắm bắt thông 

tin của hoạt động.

- Mùa 7:Tháng 

10/2021

- Mùa 8: Tháng 3/2022

48 Tập huấn kỹ năng mềm

Chuỗi các hoạt động workshops nâng cao 

năng lực nội bộ cho thành viên các CLB 

trong Khoa Quốc tế

Ngoài việc nâng cao kỹ năng, năng lực cho 

các thành viên trong CLB Isupport, Đoàn 

Khoa cũng muốn thu hút các đoàn viên là 

sinh viên tham gia thêm để tạo động lực thúc 

đẩy sinh viên trau dồi kinh nghiệm và hướng 

tới các hoạt động mang tính chất học thuật

Tháng 3-5/2022

49 Cuộc thi marketing AMARACE mùa 3

 Amarace mang đến một hành trình trải 

nghiệm, kết nối, định hướng và xây dựng nền 

tảng marketing cho người trẻ

Với mục đích tạo sân chơi cho sinh viên 

Khoa Quốc tế học tập cũng như trao đổi kiến 

thức, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực 

Marketing. Với ý tưởng độc đáo và mới mẻ

- Đầu mối: CLB Isupport 

(Đoàn Khoa) phối hợp 

cùng Bộ môn 

KHXHKT&QL

25/3-30/4/2022

CLB tình nguyện (Ban 

Tình nguyện p/h)

Hoạt động của các CLB  
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50
Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc 

ISMUN năm 2022

Sự kiện MUN được tổ chức để các bạn sinh 

viên có sân chơi tiếng Anh bổ ích và thú vị

- MUN hướng đến đối tượng là toàn bộ sinh 

viên Khoa Quốc tế, tạo cơ hội cho các tập 

thể cùng tham gia vào các hoạt động trải 

nghiệm và tranh biện. Đây không chỉ là sân 

chơi giúp các bạn nâng cao kĩ năng, mở rộng 

vốn kiến thức mà còn thắt chặt sự đoàn kết 

giữa các sinh viên, các tập thể lớp.

- Mục tiêu: 60 bạn sinh viên

được chọn sẽ tham gia cuộc họp hội nghị mô 

phỏng cấp cao MUN và cùng thảo luận về 

chủ đề:

“Eliminating Violence against Children and 

Youth” – Loại trừ tệ nạn bạo hành trẻ em và 

thanh thiếu

niên.

- Đầu mối: CLB Isupport 

(Đoàn Khoa) phối hợp 

cùng BCH Đoàn Khoa và 

một số giảng viên Bộ môn

25-26/5/2022

51 VNU-IS Smartphone Film Festival

Liên hoan phim dựng bằng điện thoại 

smartphone là sân chơi mới mẻ cho các bạn 

yêu thích quay chụp tại Khoa Quốc tế. Với 

hình thức đơn giản và thân thiện, đây hứa 

hẹn sẽ là dịp quảng bá hình ảnh sinh viên 

VNUIS năng động, sáng tạo và hội nhập

- Tạo sân chơi thi đua năng lực giữa các 

đoàn viên với nhau.

- Tìm kiếm những nhân tài có tố chất nghệ 

thuật.

- Thành lập đội nhóm và tìm kiếm những 

cuộc thi ngoài Khoa mang tính kết  nối.

- Đầu mối: CLB Isupport 

(Đoàn Khoa) phối hợp 

cùng các LCĐ trực thuộc 

Đoàn Khoa

25/6-10/7/2020

52 ASEAN Culture Day

Ngày hội ASEAN, hướng đến ASEAN 2020 

năm Việt Nam đăng cai trở thành chủ tịch, là 

diễn đàn giao lưu văn hóa giữa các thành 

viên, các CLB, hội nhóm du học sinh các 

nước ASEAN tại Việt Nam

- Tạo đam mê đồng thời tìm kiếm, chọn lọc 

ra những nhân tố đoàn viên có năng lực tham 

gia.

- Tạo nơi giao lưu, phát triển bản thân, đóng 

góp quảng bá hình ảnh KQT ra ngoài xã hội.

CLB Isupport Tháng 8/2022 ?

53 VNU-IS Future Leaders mùa 3

- Tổ chức cuộc họp mô phỏng Hội nghị quan 

chức cấp cao ASEAN, học hỏi và tìm hiểu 

các kiến thức liên quan đến chủ đề ASEAN 

2020.

- Số lượng tham gia: 100 sinh viên

- Tạo điều kiện cho sinh viên KQT cái thiện 

năng lực Tiếng Anh cũng như nâng cao kiến 

thức, hiểu biết về xã hội thông qua các chủ 

đề của cuộc thi.

- Thu hút 100% đoàn viên trực thuộc các 

LCĐ tham gia.

Đoàn Khoa (CLB 

iSupport đầu mối) phối 

hợp với Bộ môn ĐTDB

Tháng 10/2022

54 WETALK

Cuộc thi WE TALK được tổ chức để các bạn 

sinh viên có sân chơi tiếng Anh bổ ích và thú 

vị . WE TALK hướng đến đối tượng là toàn 

bộ sinh viên Khoa Quốc tế, sinh viên tham 

gia được cải thiện kĩ năng tiếng Anh, thuyết 

trình, làm việc nhóm, đồng thời được trau 

dồi thêm các kiến thức về xã hội và đời sống.

Nằm trong đề án xây dựng môi trường tiếng 

Anh cho sinh viên Khoa Quốc Tế

Đoàn Khoa (CLB 

iSupport đầu mối) phối 

hợp với Bộ môn ĐTDB

Tháng 11/2022

55 ILEAD mùa 3

ILEAD mang hình thức một cuộc thi về ý 

tưởng, để các thành viên mới có thể tự thiết 

kế chương trình mà các bạn muốn triển khai, 

cũng là để ban chủ nhiệm CLB biết được 

những gì các bạn mong muốn đạt được khi 

tham gia CLB.

Thu hút các thế hệ doàn viên mới tham gia 

vào CLB Học tập Isupport
CLB Isupport (Đoàn Khoa) Tháng 1/2022

Tổng cộng kinh phí hoạt động Đoàn Khoa

TM. BTV ĐOÀN KHOA
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Nguyễn Văn Tánh
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