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Khởi động Tháng thanh niên là sự kiện Gặp gỡ tháng 3 - 
chương trình hội ngộ đặc biệt giữa các khách mời là cựu 

HSSV của ĐHQGHN với HSSV nội trú. Chương trình do KTX Ngoại 
ngữ - TTHTSV tổ chức vào tối 07/03/2019 tại Hội trường tầng 2 
CLB sinh viên KTX. Tham dự chương trình, HSSV nội trú được lắng 
nghe những chia sẻ, trao đổi thú vị của khách mời với các thông 
tin đa chiều về lĩnh vực: quản lý, đào tạo và doanh nghiệp... trên 
cơ sở đó, HSSV nội trú sẽ có những quyết định chính xác nhất, 
phù hợp với năng lực bản thân, sức học để có định hướng nghề 
sau khi tốt nghiệp.  

Với mong muốn tạo một sân chơi thiết thực, bổ ích và giao lưu 
với sinh viên quốc tế, ngày 10/3/2019 KTX Mễ Trì tổ chức Hội thi 
thể thao dành cho các bạn sinh viên quốc tế nội trú tại KTX Mễ 
Trì với chủ đề “Giao lưu - đoàn kết - vui khỏe”. Hội thi diễn ra với 
3 nội dung: kéo co, nhảy bao bố và bóng chuyền. Với cả ba môn 
thi đấu, các vận động viên tham dự đều thể hiện quyết tâm cao 
giành giải thưởng từ chương trình. Chia sẻ cảm xúc về hội thi, bạn 
Vilaivong Khemthepha - Lưu học sinh Lào cho biết: “Em thấy rất 
vui khi tham gia hội thi thể thao ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm 
ơn đến cô chú Ban Quản Lý KTX đã tạo điều kiện cho chúng em 

VIỆT HÙNG
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có được sân chơi bổ ích như này”. 

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện, ngày 27/3/2019 
trên sân bóng ACB Mỹ Đình đã diễn ra trận giao hữu 
bóng đá giữa cán bộ TTHTSV - ĐHQGHN với sinh viên 
quốc tế đang nội trú tại 2 KTX Mễ Trì và Ngoại ngữ. Trận 
đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 3-2 nghiêng về đội cán 
bộ TTHTSV. Thông qua sự kiện này, tinh thần đoàn kết, 
giao lưu, học hỏi giữa cán bộ và SVQT được nâng cao, 
đồng thời động viên và khuyến khích phong trào tập 
luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của cán bộ 
trong toàn Trung tâm.

Tiếp tục chuỗi hoạt động cao điểm trong tháng 3 là sự 
kiện giao lưu giữa các CLB học thuật của KTX Mễ Trì kết 
hợp tham quan, khám phá văn hoá Việt Nam. Chương 
trình do Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên phối hợp 
với Ban Đại diện SVNT và chủ nhiệm các CLB tổ chức sáng 
03/3/2019 với điểm đến là phố đi bộ Hồ Gươm. Đây là 
hoạt động đổi mới phương thức tổ chức hoạt động hỗ trợ 
(TTHTSV hỗ trợ 1 phần kinh phí, HSSV tham dự đóng góp 
1 phần) đã thu hút 40 HSSV tham dự với sự hào hứng, 
nhiệt tình. 

Phương tiện mà đoàn di chuyển trong hành trình là xe 

bus và điểm dừng chân đầu tiên là phố Tràng Tiền. Tại 
đây các bạn HSSV được thưởng thức những que Kem 
Tràng Tiền mát lạnh, đậm hương vị truyền thống cùng với 
thử thách thú vị “Ăn kem nhanh”; tham gia các trò chơi 
gắn kết và hoạt động vẽ tranh “Hà Nội trong tôi” tại khu 
vực tượng đài Lý Thái Tổ;  tham quan Đền Ngọc Sơn, cầu 
Thê Húc, các khu bán đồ lưu niệm, tìm hiểu văn hóa Việt 
Nam qua chương trình du ca, giao lưu văn nghệ sôi động 
dọc phố đi bộ…Bên cạnh đó, nét tinh hoa truyền thống 
trong ẩm thực Hà Nội và món ăn miền Tây Bắc được trưng 
bày và giới thiệu đến các bạn SV Quốc tế như cốm làng 
Vòng, nhót xanh với “chẳm chéo” và thưởng thức món 
Bún chả nức tiếng Hà thành trên phố hàng Bạc… Bạn 
Yda - du học sinh đến từ Kazakhstan “Chuyến đi hôm 
nay với mình thực sự rất vui và tuyệt vời. Mình được tham 
gia rất nhiều trò chơi thú vị, thưởng thức rất nhiều đặc 
sản Hà Nội và hiểu hơn về Thủ đô của Việt Nam nơi mình 
đang sinh sống và học tập. Cảm ơn KTX và các bạn HSSV 
Việt Nam”. Chương trình là cầu nối giữa các CLB, SV Việt 
Nam với SV quốc tế và là cơ hội tìm hiểu, khám phá về 
Hà Nội cũng như văn hóa Việt, tham gia trải nghiệm các 
hoạt động, trau dồi, học hỏi Tiếng Việt và có thêm nhiều 
khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó quên về 
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đất nước và con người Việt Nam của các bạn SV quốc tế.

Với mong muốn sinh viên được tiếp xúc và trải nghiệm thực 
tế tại doanh nghiệp, ngày 13/03/2019 TTHTSV - ĐHQGHN 
phối hợp với công ty Samsung Việt Nam tổ chức cho gần 
80 sinh viên tham gia chương trình tham quan thực tế tại 
công ty Samsung Bắc Ninh. Đây là lần thứ 5, Trung tâm 
phối hợp với Công ty Samsung Việt Nam tổ chức hoạt 
động này.  Qua chuyến đi, sinh viên không chỉ có cái nhìn 
thực tế hơn về những kiến thức đã được học qua sách 
vở, nhà trường mà còn có thêm nhiều hiểu biết về công 
việc, cơ hội việc làm cũng như môi trường làm việc tại tập 
đoàn đa quốc gia và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Chia sẻ về chuyến đi, bạn Nông Thị Thu Trang - sinh viên 
Khoa Luật - ĐHQGHN cho biết: “Tham gia chuyến đi em 
đã có thêm hiểu biết về tập đoàn Samsung, đặc biệt là 
công ty Samsung Việt Nam”; Bạn Nguyễn Thị Hằng - sinh 
viên năm cuối khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN 
chia sẻ: “Các địa điểm của chuyến đi rất hấp dẫn, các 
anh chị trong ban tổ chức nhiệt tình, chu đáo, cung cấp 
nhiều thông tin bổ ích, thú vị”; Lần đầu tiên được tham 
gia chương trình, bạn Trần Thị Linh - sinh viên K60, khoa 
Vật lý, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN nói: “Khi tham quan 
SEV em được trải nghiệm, tham quan quy trình sản xuất, 
trải nghiệm thực tế các sản phẩm của nhà máy SEV. Điều 
này là rất cần thiết để chúng em có định hướng đúng 
đắn trong công việc”. Kết thúc chuyến đi trải nghiệm thực 
tế tại Samsung Bắc Ninh, các bạn sinh viên thực sự đã 
có những hình dung nhất định về công việc và văn hóa 

doanh nghiệp của công ty.

Kết thúc chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên 2019, 
ngày 19/03/2019, BQL KTX Ngoại ngữ đã phối hợp với Vụ 
Truyền thông - Văn phòng Quốc hội tổ chức chương trình 
“Tham quan Nhà Quốc hội” cho 27 HSSV nội trú. Tham 
gia chuyến đi các bạn được tìm hiểu những kiến thức liên 
quan đến nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội, được giới thiệu 
và giải đáp về kiến trúc nổi bật của Việt Nam thời nhà Lý 
qua sự giới thiệu nhiệt tình của nhóm hướng dẫn viên 
ở đây ngay từ lúc đón tiếp đoàn đến khi tiễn đoàn ra xe 
về lại khu nội trú. Chương trình đã mang lại cho các bạn 
thêm những trải nghiệm thú vị và nhiều cung bậc cảm 
xúc, tự hào.

Những hoạt động nổi bật được TTHTSV tổ chức trong 
tháng Thanh niên năm 2019 nhằm khơi dậy niềm tự hào 
về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM trong mỗi 
cán bộ, sinh viên; tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh với các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt 
động tập thể. Đồng thời tạo sự gắn kết giữa cán bộ, sinh 
viên đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ cho SV quốc tế, hoạt 
động hỗ trợ về thực tập, việc làm…từ đó góp phần nâng 
cao chất lượng và thương hiệu của ĐHQGHN.
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