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ñôøi soáng       
ñaïi hoïc
ÑHQGHN luoân höôùng tôùi vieäc giaùo duïc vaø reøn luyeän con 
ngöôøi toaøn dieän ñoàng thôøi hoã trôï thieát thöïc, giuùp caùn boä, hoïc 
sinh, sinh vieân hoaøn thieän nhaân caùch vaø kyõ naêng soáng, goùp 
phaàn ñaøo taïo nguoàn löïc chaát löôïng cao, trình ñoä cao, ñaùp 
öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa xaõ hoäi. 
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kyù tuùc xaù 
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• Hiện nay, ĐHQGHN có 03 ký túc xá sinh viên, bao gồm: Ký túc xá Ngoại 
ngữ, Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Mỹ Đình.

Ký túc xá Ngoại ngữ nằm trong khuôn viên của Trường ĐH Ngoại ngữ, gồm 
3 toà nhà 5 tầng với 236 phòng ở. Khoảng 2.100 học sinh, sinh viên nội trú 
của các đơn vị: Trường ĐH Ngoại ngữ; Trường ĐH Công nghệ; Trường ĐH 
Kinh tế; Khoa Luật;...

Ký túc xá Mễ Trì tọa lạc tại 182 đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội. Ký túc xá Mễ Trì có 2 toà nhà 5 tầng và 2 toà nhà 4 tầng với 200 
phòng dành cho 2.000 học sinh, sinh viên.

Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II nằm trong khu đô thị Mỹ Đình II, gồm 5 
nguyên đơn, thuộc 3 khối nhà 21 tầng, bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng dịch 
vụ và gần 1.300 phòng tương ứng với 7.368 chỗ ở cho sinh viên. Trong đó, 
ĐHQGHN được giao quản lý và vận hành Đơn nguyên 1 và Đơn nguyên 2 nằm 
ngay trên đường Hàm Nghi, phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Các ký túc xá của ĐHQGHN đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và học tập 
của học sinh - sinh viên. Ngoài việc phân chia thành khu vực nam nữ riêng 
biệt, các ký túc xá còn có chỗ ở cho học sinh khối THPT chuyên, sinh viên, 
học viên cao học, nghiên cứu sinh và một phần dành cho sinh viên quốc tế.

• Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là đơn vị tiên phong đi đầu 
trong ĐHQGHN triển khai hoạt động đào tạo tại Hòa Lạc, đây không chỉ là 
nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mà còn là bước chuyển quan trọng trong lộ 
trình phát triển của Trung tâm đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Trải qua 4 tuần học tập, sinh hoạt, các sinh viên được làm quen với môi 
trường quân đội, được giáo dục các kiến thức về quốc phòng an ninh. Qua 
khóa học, các em sinh viên sẽ biết phát huy tinh thần trách nhiệm và dần 
làm quen với môi trường hoạt động quốc phòng an ninh.
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vaên hoùa - theå thao
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GIÀNH 6 HUY CHƯƠNG TẠI GIẢI QUẦN VỢT CÁN BỘ GIẢNG VIÊN CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ HỌC VIỆN KHU VỰC HÀ NỘI

Trong hai ngày 14 và 15/5/2016 tại Cung Điền kinh, Khu liên hợp thể thao 
Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, đã diễn ra giải Quần vợt cán bộ giảng viên các 
trường đại học, cao đẳng và học viện khu vực Hà Nội năm 2016 do Hội Thể 
thao đại học và chuyên nghiệp Thành phố Hà Nội ủy nhiệm cho Trung tâm 
Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN tổ chức.

Ở giải năm nay, các vận động viên của ĐHQGHN đã thi đấu xuất sắc, giành 
tổng số 06 bộ huy chương, trong đó có 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương 
Bạc và 02 Huy chương Đồng.

ĐỨNG THỨ NHẤT GIẢI BÓNG BÀN NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN 
QUỐC TRANH GIẢI BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI

Sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi tại Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” 
toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII năm 2016, đoàn 
vận động viên ĐHQGHN giành thành tích cao nhất với 07 Huy chương Vàng, 
01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng.

CẶP ĐÔI TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TRỞ THÀNH HOA KHÔI VÀ TÂN VƯƠNG 
CUỘC THI ĐẠI SỨ SINH VIÊN ĐHQGHN LẦN THỨ V

Ngày 30/11/2016, đêm chung kết cuộc thi Đại sứ sinh viên ĐHQGHN (Miss & Mr 
VNU) lần thứ V do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN tổ chức đã diễn ra 
với sự góp mặt của hàng ngàn khán giả tại sân vận động Trường ĐH Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN. Sau bốn vòng thi: trang phục áo dài, trang phục tự chọn, trang phục dạ 
hội và phần thi ứng xử, cặp đôi đến từ Trường ĐH Ngoại Ngữ là Bá Thị Thu Huệ và 
Ninh Anh Thắng đã trở thành tân hoa khôi và nam vương ĐHQGHN năm 2016.
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sinh vieân quoác teá
ôû ÑHQGHN
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ĐHQGHN có khoảng 800 sinh viên quốc tế đang theo học các khóa 
học ngắn hạn và dài hạn, con số này ngày càng tăng và góp phần 
khẳng định uy tín của ĐHQGHN không ngừng tăng lên trong cộng 
đồng quốc tế.

ĐHQGHN đã có một năm thành công với nhiều hoạt động giáo dục 
được xã hội ghi nhận, tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp về một đại học 
với bề dày truyền thống, điều này cũng nhờ một phần công sức của 
chính các sinh viên và học viên quốc tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN vừa tổ chức cho gần 40 sinh viên quốc tế 
đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN thăm quan các di tích, danh thắng tại Hà 
Nội - nơi hội tụ văn hóa, kết tinh những giá trị truyền thống dân tộc.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ học sinh 
- sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN. 
Đồng thời tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ và giúp sinh viên quốc tế hiểu thêm về 
các di tích lịch sử, danh thắng, đất nước và con người Việt Nam…

- Ngày 16/12/2016, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Trường ĐH Khoa học Xã 
hội và Nhân văn, ĐHQGHN) đã tổ chức ngày hội văn hoá quốc tế trước thềm năm 
mới cho các sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam.

Với đặc thù của Khoa với đa số sinh viên là người nước ngoài, việc tổ chức ngày 
hội văn hoá quốc tế nhân dịp năm mới là điều cần thiết. Đây là cơ hội để các bạn 
sinh viên có thể giới thiệu được nền văn hoá của đất nước mình, đồng thời các 
sinh viên có dịp được giao lưu và tìm hiểu về văn hoá của nhau.

- Năm học 2016 - 2017, tổng số học viên quốc tế đang theo học tại Viện Quốc tế 
Pháp ngữ, ĐHQGHN là 28 học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong Cộng 
đồng Pháp ngữ. Cùng với đó, có 24 học viên quốc tế đang theo học tại Khoa 
Luật, ĐHQGHN, trong đó có 4 sinh viên đại học chính quy và 20 học viên cao học.
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sinh vieân ÑHQGHN                          
treân tröôøng quoác teá
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Đạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 03 Huy chương Đồng, xếp 
thứ 5 tại Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương (APIO) năm 2016 (sau 
Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc) và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. 

Đạt 01 Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 (IBO 27) diễn 
ra tại Việt Nam; 01 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 48 
(IChO 48) diễn ra tại Gruzia; 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 01 Huy 
chương Đồng tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 (IOI 28) diễn ra tại Nga.

Thi Olympic quoác teá

Cuoäc thi saùng taïo          
khoa hoïc kyõ thuaät

Đoàn học sinh của Việt Nam mà nòng cốt là các em học sinh của Trường THPT 
chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) đã tham dự Hội thi 
Khoa học Kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2016 tại Hoa Kỳ và giành giải Ba; Cuộc thi 
phát minh sáng chế ở Đài Loan, cuộc thi sáng chế trẻ quốc tế tổ chức tại Hàn 
Quốc đã xuất sắc giành được 07 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 02 Huy 
chương Đồng.

Cuoäc thi ACM/ICPC
Tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC năm 
2016 tổ chức tại Phuket, Thái Lan, đội tuyển BYTE của Trường ĐH Công nghệ, 
ĐHQGHN đã xuất sắc giành vị trí thứ 29, thứ hạng cao nhất của các đội tuyển Việt 
Nam từ trước đến nay và đưa Việt Nam giành vị trí thứ 14 tại kì thi ACM/ICPC này.

Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức thành công kỳ thi lập trình sinh 
viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á tại Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Tiếp 
theo đó, các trường đại học tại Việt Nam đăng cai vòng loại ACM/ICPC Châu Á vào 
các năm 2007, 2009, 2010, 2012, 2013.
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Hoaït ñoäng trao ñoåi sinh vieân quoác teá

Năm 2016 ĐHQGHN có trên 650 lượt học sinh, sinh viên được lựa chọn tham gia các chương trình giao lưu sinh viên 
quốc tế, nổi bật như các chương trình: ASEAN trong thế giới ngày nay 2016; Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN 
lần 14 và ASEAN+3 lần thứ 4; Diễn đàn sinh viên Châu Á với Môi trường năm 2016 tại Nhật Bản; Diễn đàn giáo dục 
AUN lần thứ 16, ASEAN+3 lần thứ 5 và Cuộc thi hùng biện Sinh viên năm 2016; Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN 
lần thứ 5 và Cuộc họp Mạng lưới AUN về Công tác Sinh viên lần thứ nhất năm 2016; Khóa đào tạo trao đổi văn 
hóa cho sinh viên AUN... Thực tiễn cho thấy, bên cạnh các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế do ĐHQGHN làm 
đầu mối triển khai, các đơn vị cũng chủ động triển khai các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với các trường 
ĐH đối tác quốc tế ở cấp độ đơn vị mình để cử hàng trăm lượt học sinh, sinh viên tham gia. Năm 2016, các đơn vị 
trong ĐHQGHN đã đón 6 đoàn sinh viên quốc tế (hầu hết ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung 
Quốc...), quy mô các đoàn dao động từ 10 - 30 sinh viên và cán bộ đến tham gia các chương trình giao lưu, thăm 
quan, trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động này, ĐHQGHN đều phân công cho các đơn vị đào tạo thành viên, trực 
thuộc triển khai căn cứ vào đặc thù, nội dung của chương trình. Bên cạnh đó ở cấp độ từng đơn vị đào tạo cũng có 
các hoạt động đón SV quốc tế đến giao lưu tại đơn vị mình. 

Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016, việc triển khai các chương trình 
giao lưu sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được 
những kết quả nổi bật. Các chương trình này góp phần khẳng định vai trò, tầm quan 
trọng của hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác học sinh sinh viên, từ đó 
tạo lập vị thế, quảng bá, phát triển thương hiệu, nâng cao vị thế của ĐHQGHN cả ở 
trong nước và trên trường quốc tế.
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Trao ñoåi sinh vieân trong EU-SHARE
Chương trình trao đổi sinh viên EU-SHARE là một chương trình mà sinh viên tham gia 
có thể đi trao đổi 01 kỳ học tại các nước trong khu vực ASEAN và một số nước ở Châu 
Âu (ASEAN-EU). Chương trình dự kiến trao 500 suất học bổng cho sinh viên trao đổi tại 
ASEAN và ASEAN-EU (trong đó giai đoạn 1 là 25 suất, các giai đoạn sau là 125 suất/giai 
đoạn). Học bổng sẽ bao gồm các khoản chi cho học phí, tài liệu học tập, sinh hoạt phí, đi 
lại, ăn ở, bảo hiểm, visa. 

Cho tới nay, chương trình đã và đang triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu cung cấp 125 
học bổng cho sinh viên trao đổi. Sinh viên đã hoàn thành xong giai đoạn xin học trao đổi 
tại các trường đại học thành viên EU-SHARE và đang được EU-SHARE xem xét cấp học 
bổng trao đổi.

Giai đoạn 1 (9/2016-1/2017), ĐHQGHN cử 02/25 sinh viên đi trao đổi, các sinh viên này 
đã được cấp học bổng và đang học tập tại Philippine. Giai đoạn 2 (2/2017 - 6/2017), 
ĐHQGHN đã gửi đi 12 sinh viên và đồng ý tiếp nhận 20 sinh viên quốc tế đến trao đổi. Các 
sinh viên này hiện đang được EU-SHARE xem xét cấp học bổng trao đổi. Ngay sau khi hoàn 
tất việc cấp học bổng cho sinh viên giai đoạn 2, EU-SHARE và các trường thành viên sẽ tiến 
hành tiếp giai đoạn 3, hạn nộp hồ sơ dự kiến là tháng 5/2017.

Trao ñoåi tín chæ trong AUN 
Đây là chương trình có mục tiêu là thúc đẩy sinh viên trải nghiệm, học tập 01 kỳ ở nước 
ngoài tại các trường đại học khu vực ASEAN và một số trường đại học tại Nhật Bản, giúp 
sinh viên học tập trong một môi trường có sự tương tác mới, quốc tế hóa môi trường 
học tập, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các sinh viên đồng thời tích lũy được những 
tín chỉ đã học tại Trường đại học tiếp nhận.

Trong năm 2016, ĐHQGHN đã thực hiện tiếp nhận 05 sinh viên quốc tế đến trao đổi 
học tập trong lĩnh vực kinh tế, ngôn ngữ. Các sinh viên này được miễn học phí, phí chỗ 
ở và được các đơn vị đào tạo, sinh viên của ĐHQGHN quan tâm hỗ trợ các điều kiện cần 
thiết trong quá trình học tập, được tham gia các chương trình giao lưu văn hóa do đơn 
vị đào tạo tổ chức và đều có phản hồi rất tích cực về kỳ học trao đổi tại ĐHQGHN. Trong 
thời gian tới, ĐHQGHN sẽ tăng cường thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên, thu hút 
sinh viên quốc tế đến trao đổi nhằm tạo nhiều cơ hội cho sinh viên đi và đến trao đổi.



töông trôï vaø 
traùch nhieäm coäng ñoàng
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Hoïc boång

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước 
trao tặng các suất học bổng cho sinh viên ở ĐHQGHN.

- Học bổng Pony Chung: Ngày 17/11/2016, tại ĐHQGHN, Quỹ học bổng Pony 
Chung, Hàn Quốc đã tổ chức Lễ trao học bổng cho 30 sinh viên ĐHQGHN, 
năm học 2016 - 2017, mỗi suất trị giá 500 USD. Không chỉ dừng lại ở việc trao 
những suất học bổng trực tiếp, bắt đầu từ năm học 2014-2015, Quỹ Pony 
Chung còn dành thêm các suất học bổng toàn phần hàng năm cho sinh viên 
xuất sắc ngành tiếng Hàn của ĐHQGHN sang học trao đổi tại Hàn Quốc. Năm 
học 2016-2017 là năm thứ 9 liên tiếp, Quỹ Pony Chung dành các suất học 
bổng giá trị hỗ trợ cho các sinh viên của ĐHQGHN. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ 
270 sinh viên của ĐHQGHN.

- Học bổng Posco: Ngày 30/9/2016, Quỹ Posco T.J.Park Foundation đã trao 15 
suất học bổng cho các sinh viên của ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong học 
tập. Mỗi suất học bổng trị giá 500 USD. Sau 12 năm hợp tác, tới nay, đã có 
hơn 200 sinh viên tiêu biểu của ĐHQGHN được nhận học bổng của Quỹ Posco 
T.J.Park, mỗi suất trị giá 500 USD.

- Học bổng Shinnyo: Ngày 13/12/2016, ĐHQGHN và Tổ chức Shinnyo-En, 
Nhật Bản đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học 
bổng Shinnyo tại ĐHQGHN và trao học bổng năm học 2016-2017, mỗi suất 
trị giá 200 USD/học sinh và 300 USD/sinh viên. Cùng với đó, hàng năm, Tổ 
chức Shinnyo-En đã cấp 15.000 USD để tổ chức chương trình giao lưu cho 
học sinh - sinh viên tại Nhật Bản. Trải qua 10 năm triển khai chương trình, Tổ 
chức Shinnyo-En đã trao gần 2.500 suất học bổng cho học sinh - sinh viên 
ĐHQGHN.

- Học bổng Yamada: Ngày 23/12/2016, ĐHQGHN tổ chức trao học bổng 
Yamada, Nhật Bản năm học 2016 - 2017 cho 50 sinh viên, với tổng trị giá học 
bổng là 10.000 USD (200 USD/sinh viên). Đến nay, tổng số hơn 500 học sinh, 
sinh viên ĐHQGHN đã được nhận học bổng này với tổng trị giá lên đến gần 
3,5 tỉ đồng. 
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Chung tay vì coäng ñoàng
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Ñaït ñænh cao döïa vaøo Tri thöùc

Trong năm học 2015-2016, Công đoàn ĐHQGHN luôn thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia thực hiện các sự kiện chính 
trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 
nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội Thi đua yêu nước, chương trình công tác chung của 
ĐHQGHN, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn đoàn kết nội 
bộ và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh 
đất nước và thế giới có nhiều biến động, Công đoàn ĐHQGHN đã làm tốt vai trò 
góp phần đảm bảo an ninh, trật tự theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật, đảm 
bảo đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ĐHQGHN.

Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn 
viên; đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ các hoạt  động  xã hội, từ  thiện, trong 
đó đặc biệt quan tâm đến các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc 
bệnh hiểm nghèo. Năm 2016, Công đoàn ĐHQGHN đã trao hỗ trợ cho 19 công 
đoàn viên khó khăn với số tiền 5 triệu đồng/1 người. Hoạt động ý  nghĩa  đó đã 
góp phần khích  lệ, động viên rất lớn về tinh thần tới các công đoàn viên và được 
các cơ sở ủng hộ, đánh giá cao. Công đoàn các cơ sở cũng thường xuyên quan 
tâm, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Công đoàn ĐHQGHN tích cực tham gia các hoạt động chung của Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Cơ quan Bộ 
Giáo dục và  Đào tạo. Tháng 5 năm 2016, Công đoàn ĐHQGHN đã thành lập 
đoàn gồm 24 thành viên tham dự Hội nghị giao ban thường niên ĐHQG, ĐH 
Vùng và Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2016 tại Đà Nẵng. Đoàn đại biểu đã có sự 
chuẩn bị chu đáo, chất lượng và tham gia Hội nghị đạt kết quả cao.

Năm học 2015-2016, Công đoàn ĐHQGHN quyên góp hơn 600 triệu đồng ủng 
hộ đồng bào bị bão lụt các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định và 
Khánh Hòa. Ngoài ra, Công đoàn ĐHQGHN cũng đã ủng hộ 60 triệu đồng cùng 
quần áo, đồ dùng học tập (trị giá khoảng 260 triệu đồng) cho học sinh 2 tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh; Thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy 
Tiên nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
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Hoaït ñoäng tình nguyeän

ĐƯA TRI THỨC TỚI VÙNG SÂU VÙNG XA

Đó là phương châm hoạt động của hơn 200 tình nguyện viên ĐHQGHN trong chiến dịch “Mùa hè xanh” 
2016 trên địa bàn 9 xã thuộc các huyện của tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, các tình nguyện viên tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa lịch 
sử, truyền thống; Hỗ trợ thanh niên địa phương xây dựng các mô hình “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, 
“Thanh niên làm kinh tế giỏi”; thực hiện chuơng trình “Ánh sáng văn hóa hè", như: tổ chức ôn tập kiến 
thức cho học sinh phổ thông cơ sở và trung học phổ thông; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí 
cho người dân các địa điểm tình nguyện; tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, kết hợp giữa hoạt 
động tình nguyện, nghiên cứu khoa học và thực tập kiến thức chuyên môn như: tư vấn nuôi trồng nông 
nghiệp, thủy hải sản, tổ chức các lớp phổ cập tin học…

Ngoài ra, các đội tình nguyện còn phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông 
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thôn mới, phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động hướng 
dẫn vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông liên thôn, liên xã…

HỖ TRỢ THIẾT THỰC CHO THÍ SINH VÀ NGƯỜI NHÀ

Ngày 23/5/2016, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN tổ chức Sơ kết chương 
trình “Tiếp sức mùa thi” đợt 1 năm 2016 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong 
quá trình thực hiện, qua đó rút kinh nghiệm cho việc triển khai các đợt tiếp theo cũng 
như kịp thời động viên, tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong chương trình.

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng phương thức thi đánh giá năng lực phục vụ 
tuyển sinh đại học chính quy. Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kỳ thi, Đoàn 
Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN huy động gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên 
ĐHQGHN được chia làm 13 đội hình Tiếp sức mùa thi túc trực tại 13 điểm thi trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội. Mỗi địa điểm thi của ĐHQGHN đều có 1 đội hình Tiếp sức mùa 
thi từ 30-50 tình nguyện viên.

Trước khi tham gia chiến dịch, các tình nguyện viên đã được tập huấn về phương thức 
thi đánh giá năng lực cũng như những kỹ năng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh 
trong việc chỉ dẫn phòng thi, giải đáp các thắc mắc.

Cùng với đó, có hơn 72.000 chai nước miễn phí sẵn sàng “chia lửa” cùng thí sinh tham 
dự kỳ thi.

PHỐI HỢP VỚI TỈNH ĐOÀN BẮC KẠN PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH 

Chiều ngày 23/12/2016, tại ĐHQGHN đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2019, định hướng đến năm 
2022 giữa Đoàn ĐHQGHN và Tỉnh đoàn Bắc Kạn. 

Đây là hoạt động phối hợp nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp 
tổ chức hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp. Biên 
bản ghi nhớ thể hiện việc tuổi trẻ 2 bên sẽ cũng nhau đẩy mạnh các hoạt động phối 
hợp gắn với nội dung các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”, “Xây 
dựng nông thôn mới”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, đồng thời tổ chức các hoạt 
động tình nguyện vì cộng đồng như: “Mùa đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, Chiến dịch 
“Mùa hè xanh”… 


