
Tổ chức ISIc (hIệp hộI Thẻ SInh vIên quốc Tế) được Thành lập năm 1956  là mộT Tổ chức phI 
lợI nhuận quốc Tế cho các chương Trình pháT TrIển du lịch, xúc TIến Trao đổI văn hóa 

cho SInh vIên và Thanh nIên, là Tổ chức duy nhấT được unESco công nhận là mộT Tổ 
chức hỗ Trợ và pháT TrIển các chương Trình cho SInh vIên và Thanh nIên, Tạo Sự Thông 

hIểu quốc Tế để xây dựng mộT Thế gIớI hòa bình.

“Lần đầu tiên em 
được tham gia 
một chương trình 
hoành tráng như 
thế này”, nguyễn 
diệu hà (sinh viên 
Khoa ngôn ngữ 
và văn hóa Trung 
quốc, trường 
đh ngoại ngữ, 
đhqghn) phấn 
khởi… khoe. cảm 
nhận của nguyễn diệu hà cũng giống như nhiều bạn sinh viên đến từ 
các trường đại học, cao đẳng khác khi tham gia ngày hội ISIc - cơ hội 
và việc làm tại công viên Thiên đường bảo Sơn.

Tính hoành tráng của ngày hội không chỉ bởi địa điểm tổ chức là 
một trong những công viên… hoành tráng nhất, mà còn bao gồm 
nhiều hoạt động sôi nổi như các chương trình hội thảo, triển lãm ISIc, 
hội thảo việc làm, du lịch, các trò chơi vận động tập thể, các chương 
trình giao lưu văn nghệ của sinh viên các trường đh ngoại thương, 
đhqghn... cùng với đêm nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của 
những ca sĩ nổi tiếng. “Trong chương trình, sinh viên cũng có cơ hội  
được tư vấn và xét tuyển tham dự trại hè 2009  và các cơ hội du lịch & 
việc làm tại Mỹ với số lượng lên đến 600 lao động. Nhân dịp này, ISIC 
Việt Nam cũng chính thức ra mắt CLB sinh viên quốc tế, khởi động 
các chương trình giao lưu giữa sinh viên trong nước và thế giới trong 
thời gian sắp tới”, ông Trần anh Tuấn (phó chủ tịch hội sinh viên 
đhqghn) cho biết.  

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội đã thu hút gần 20.000 sinh 
viên, biến ISIc trở thành đại ngày hội có một không hai cho sinh viên  
từ trước tới nay.

“Đây là động thái đầu tiên của ISIC Việt Nam trong việc đặt chân 
đến Hà Nội nhằm giới thiệu một loại thẻ đa năng dành cho sinh viên 
duy nhất chứng nhận toàn cầu”, ông võ xuân Trường – giám đốc 
công ty orient Star cho biết. thẻ sinh viên quốc tế  ISIc được tích hợp 

nhiều chức năng khác nhau như chứng minh, 
thẻ aTm, thẻ giảm giá, thẻ điện thoại, thẻ hội 
viên… tạo ra những ưu việt và lợi ích thiết thực 
cho sinh viên tạo cơ hội học hỏi và giao lưu 
quốc tế.  

với tư cách là đại diện duy nhất của STa 
TravEl (hiệp hội hỗ trợ Sinh viên du lịch 
quốc tế), công ty orient Star không ngừng 
thực hiện các dự án hỗ trợ cho sinh viên, thúc 
đẩy việc giao lưu sinh viên trong và ngoài nước, 
phát triển các chuơng trình trao đổi văn hoá, 
du lịch… “Công ty sớm trở thành thành viên 

duy nhất của Diễn đàn 
Du Lịch Sinh Viên Quốc 
tế tại Việt Nam, một tổ 
chức phi lợi nhuận được 
công nhận bởi UNESCO 
trong việc thúc đẩy 
những tiện ích cho sinh 
viên thanh niên, thúc 
đẩy trao đổi sự thông 
hiểu lẫn nhau vì mục 
đích hoà bình”, ông 
Trường cho biết.  

Trong thời gian ngày hội ISIc diễn ra, Tiểu ban 
tuyên truyền vận động Indoor games 3 đã tiến 
hành lấy chữ ký sinh viên nhằm đẩy mạnh công 
tác lấy 2 triệu chữ ký ủng hộ Indoor games, 
ủng hộ thể thao nước nhà. 

>> lInh Sơn
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ngày hộI lớn
của SInh vIên
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