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* ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN * 

        Viện Điện là một trong những viện có số lượng sinh viên và chi Đoàn trực thuộc 

tương đối lớn. Chính vì vậy mà công tác tổ chức và quản lý các chi Đoàn luôn được chú 

trọng và có kế hoạch rõ ràng. Đại hội đầu năm học là một trong các chương trình lớn của 

LCĐ cần có sự chuẩn bị thật tốt. 

• Mục tiêu 

      - Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Chi đoàn. 

      - Quyết định phương hướng công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ mới (2018 - 2019). 

      - Bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới. 

• Đối tượng tổ chức: Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Viện Điện. 

• Thời gian: Thứ 7, ngày 20 tháng 10 năm 2018. 

• Địa điểm: Khu nhà T, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 
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* SEE LAB TOUR * 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là ngôi Trường đại học Khoa học - Kỹ thuật hàng 

đầu Việt Nam. Trong đó, Viện Điện luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào 

sinh viên NCKH. Chính vì thế, để đưa phong trào viện thành một tập thể thống nhất và 

ngày càng phát triển hơn nữa, từ năm 2017, BLĐ viện Điện và BCH LCĐ – LCH sinh viên 

Viện Điện đã phối hợp tổ chức chương trình SEE Lab Tour để định hướng và giới thiệu 

các phòng Lab, nhóm nghiên cứu khoa học của Viện Điện. Chương trình đã đươc tổ chức 

thành công 2 lần vào tháng 12/2017 và tháng 12/2018. Chương trình được quảng bá rộng 

rãi đến sinh viên Viện Điện thông qua tuyên truyền giảng đường và facebook Kênh sinh 

viên Viện Điện https://www.facebook.com/tuoitreviendien/. 

• Mục tiêu 

- Phát triển mạnh mẽ định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Viện Điện.  

- Giúp sinh viên tiếp cận các hướng nghiên cứu chính tại các nhóm nghiên cứu khoa 

học của các Thầy/cô giáo trong Viện Điện. 

- Giới thiệu môi trường học tập và nghiên cứu tại các nhóm nghiên cứu của thầy cô 

trong Viện Điện. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Sinh 

viên Viện Điện. 

• Địa điểm: Sinh viên được nghe các thầy cô giới thiệu chung tại giảng đường rồi được 

trực tiếp đi thăm quan một số phòng Lab nghiên cứu và thực hành của 5 bộ môn thuộc 

Viện Điện. 

• Số lượng sinh trực tiếp tham gia: khoảng 350 sinh viên 

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/327734008080515/ 

Link đăng ký: http://bit.ly/viendienlabtour2018 

Video tổng kết: https://www.facebook.com/tuoitreviendien/videos/736049783460039/ 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/tuoitreviendien/&sa=D&ust=1546663942711000&usg=AFQjCNGigsE_PXFsj0N9Mpi8ubDk8LwcwQ
https://www.facebook.com/events/327734008080515/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAPJrD1wfMGMuviAYHrfLyPg8DW5KbO1HGHK9T4uvK4ZxyBbbYIkRM6RFPJ42FjP3ueyAKjkPD2h_ge&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAft2OHz7iEG31XAQYIOjcqO5Mov0l8xalmJU3iQIh3TRiwmZlJRV6TopksNFtoQ8CrkomvChfEHZTCemstm7ISSPYw9CaTE4jW_JfZin-W-o2St5rTCYlVPbdL8Mr09x_A7VYBKauYKGiwaCEZNciGr2CbhkMgwcj8MoE_gGRxdjBLD53yMgi9VnBtcUUPGujQiCyQdM_BWcZ1NxDFAiiY9sKC0Nw3bgxK401DTEBvkLR9F_T8uelhWW9-rdGMvreGFk78mPAnaiWpEZAk3dDFtqtmGLbWDm3GlIZG6GKhXtQmcupVoNlTQEZ1w5-87XOVspNfKBMZWkYtf0K-4U9ASA5F
https://bit.ly/viendienlabtour2018?fbclid=IwAR27I9Qc2nlzmdxHRht6QRnckCPUkPiThpieBH1kodT7dXN20u3M8pcE0bg
https://www.facebook.com/tuoitreviendien/videos/736049783460039/
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*KIỆN TOÀN BCH LCĐ VIỆN ĐIỆN* 

          Là một sự kiện diễn ra thường niên của LCĐ Viện Điện, Hội nghị kiện toàn nhân 

sự BCH LCĐ Viện Điện được tổ chức nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức của BCH LCĐ do 

có sự thay đổi nhân sự qua từng năm học.        

• Mục tiêu:  

- Tuyển chọn và bổ sung những đồng chí có đầy đủ phẩm chất và năng lực vào 

BCH chính thức. 

- Phân công và ổn định lại cơ cấu tổ chức của BCH LCĐ. 

- Khen thưởng những đồng chí đã tích cực hoạt động trong năm học trước. 

• Thời gian: 23/11/2018. 

•  Địa điểm: D8 – 206, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

• Số lượng tham gia: 36 đồng chí. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

*SVBK - 2019* 

        Trường đại học Bách Khoa Hà Nội là ngôi trường đại học khoa học - kỹ thuật hang 

đầu Việt Nam nhưng không vì thế hoạt động văn nghệ không được chú trọng. Trong các 

chương trình về văn nghệ Viện Điện là một trong những đơn vị dẫn đầu. Mà nổi bật ở đây 

là chương trình SVBK được Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức thường niên 

vào các năm trở lại đây. Nối tiếp thành công những năm trước thì Liên chi đoàn Viện Điện 

đã xuất sắc dành được ngôi vị vô địch SVBK 2019. 

• Mục tiêu: 

- Xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, hấp dẫn dưới hình thức sân 

khấu hóa nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của đoàn viên, sinh viên ĐH 

Bách khoa Hà Nội; 

- Khích lệ và đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng văn hóa kinh tế xã hội và tăng cường sự tự tin, năng động, dám nghĩ, 

dám làm, thể hiện tài năng của đoàn viên, sinh viên trường ĐH Bách khoa 

Hà Nội. 

- Đóng góp ý tưởng, đề xuất giải pháp cho sự phát triển chung của nhà trường, 

trong đó có vấn đề về hội nhập của người học và môi trường đào tạo. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình : Liên chi Đoàn – Liên chi Hội sinh viên Viện 

Điện. 

• Địa điểm 

- Vòng sơ khảo được diễn ra tại sân khấu tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu. 

- Vòng chung khảo được diễn ra tại sân khấu của hội trường C2. 

• Số lượng sinh viên tham gia: Khoảng 50 người. 

Link sự kiện: 

- Vòng sơ khảo : https://www.facebook.com/events/1082694508581970/ 

- Vòng chung khảo : https://www.facebook.com/events/256857971930606/ 

 

https://www.facebook.com/events/1082694508581970/
https://www.facebook.com/events/256857971930606/
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*GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ - BKFS CUP 2019* 

Khi nhắc đến đại học Bách Khoa Hà Nội chắc hẳn không ít người sẽ có suy nghĩ đây là 

một trường kỹ thuật với phần đông sinh viên là nam giới nên các hoạt động dành cho phái 

nữ ít được coi trọng. Tuy nhiên, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn có những chương 

trình bổ ích dành cho các bạn nữ sinh trong trường. Một trong những chương trình có quy 

mô lớn dành cho các bạn nữ là “Giải bóng đá nữ - BKFS” được tổ chức thường niên các 

năm trở lại đây. Trong chương trình này, Viện Điện luôn là đơn vị đi đầu với những thành 

tích xuất sắc. Nối tiếp thành công của BKFS 2018 khi viện Điện đã giành được ngôi vị Á 

quân, BKFS 2019 Viện Điện tiếp tục là đơn vị có đội bóng đá nữ thuộc 4 đội xuất sắc nhất.  

• Mục tiêu 

- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đồng thời tạo mối giao lưu, đoàn kết, giữa 

các nữ sinh viên tại các Khoa/Viện trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

- Tạo cơ hội cho các sinh viên Bách Khoa khẳng định mình, không chỉ ở trí tuệ, sự 

hiểu biết mà còn là tài năng và phong cách. 

• Tổ chức: Đoàn trường đại học Bách Khoa Hà Nội. 

• Phụ trách đội bóng : Liên chi Đoàn – Liên chi Hội sinh viên Viện Điện. 

• Địa điểm: Sân vận động đại học Bách Khoa Hà Nội. 

• Số lượng sinh viên trực tiếp tham gia: 15 người. 

• Link sự kiện : https://bitly.vn/1qb5 

  

 

 

 

  

https://bitly.vn/1qb5
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* GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN VIỆN ĐIỆN 2019 * 

         Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những ngôi trường có phong trào thể 

thao hàng đầu cả nước và đặc biệt là bóng đá. Hằng năm, các giải bóng đá sinh viên toàn 

quốc, Bách Khoa luôn là một trong những ngôi trường ứng cử viên vô địch. Một phần lớn 

tạo nên hình ảnh của Bách khoa như vậy là nhờ phong trào bóng đá trong trường hằng năm 

được diễn ra sôi nổi. Giải bóng đá Truyền thống Sinh viên Viện Điện là giải bóng đá nam 

sinh viên có truyền thống lâu đời do BCH Liên chi đoàn - Liên chi hội sinh viên Viện Điện 

tổ chức. Năm nay Giải bóng được diễn ra từ ngày 25/03 đến ngày 08/04 quy tụ 32 đội bóng 

được chia làm 8 bảng thi đấu. Chương trình được quảng bá rộng rãi đến sinh viên Viện 

Điện thông qua tuyên truyền giảng đường và fanpage. 

• Mục tiêu 

- Tạo mội trường thi đấu thể thao lành mạnh cho sinh viên. 

- Giúp gắn kết các sinh viên trong Viện. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Sinh 

viên Viện Điện. 

• Địa điểm: Sân vận động trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

• Số lượng sinh viên trực tiếp tham gia: khoảng 500 sinh viên 

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/376189523201524/ 

Link đăng ký:  http://bit.ly/seecup2019 

Video trailer: https://www.facebook.com/tuoitreviendien/videos/304788983562323/ 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/events/376189523201524/
https://bit.ly/seecup2019?fbclid=IwAR2mLpnfuIC-JnVbo9VCUkRDL6E3vXfZ8lAiBnE-4WORrZR0p86PHnAWiRE
https://www.facebook.com/tuoitreviendien/videos/304788983562323/
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* HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN * 

*Tình nguyện mùa đông “Xuân yêu thương 2019* 

  " Xuân yêu thương" - chương trình thường niên của Đội SVTN Viện Điện, trường Đại 

học Bách Khoa Hà Nội hướng tới các trung tâm bảo trợ xã hội, các gia đình hoàn cảnh khó 

khăn, gia đình chính sách... nhằm mang tới một cái Tết ấm cúng, đậm chất tình người tại 

các miền quê trên địa bàn cả nước. Chương trình gồm nhiều công việc ý nghĩa cụ thể như: 

dọn dẹp đường làng ngõ xóm, tu sửa, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà tết, giúp đỡ các 

gia đình chính sách, các hộ nghèo tại địa phương...  

   Xã Ba Vì là một xã miền núi nằm dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì. Phía đông 

giáp xã Vân Hòa phía bắc giáp xã Tản Lĩnh, Ba Trại. Phía tây giáp xã Minh Quang, Khánh 

Thượng. Phía Nam là núi Ba Vì. Với tổng diện tích tự nhiên là 2538,01ha, dân số chiếm 

98% là người đồng bào Dao. Tổng số nhân khẩu của địa bàn là hơn 2000 nhân khẩu. Xã 

Ba Vì bao gồm 3 Thôn: thôn Hợp Nhất, thôn Yên Sơn, thôn Hợp Sơn. 

   

  Chương trình được thông báo cụ thể đến Đoàn Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Liên 

chi Đoàn viện Điện, các Tình nguyện viên và gia đình Tình nguyện viên. Đường link 

facebook: https://www.facebook.com/doisvtnviendien/ 

• Mục tiêu 

- Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, lòng nhiệt huyết của tuổi 

trẻ Thủ đô và truyền thống chung tay góp sức vì cộng đồng của sinh viên Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội. 

- Mang hơi ấm của tình người và không khí Tết cổ truyền đến với các gia đình gặp 

nhiều khó khăn, các gia đình chính sách, các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi tại 

các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn.  

- Nâng cao kỹ năng hoạt động cho các bạn sinh viên tình nguyện, đưa hoạt động tình 

nguyện trong dịp Tết hàng năm thành hoạt động truyền thống và có tính giáo dục 

cao. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội 

Sinh viên viện Điện, Đội Sinh Viên Tình Nguyện viện Điện. 

• Địa điểm: Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội. 

• Số lượng Tình nguyện viên tham gia: 40. 

Link sự kiện: 

https://www.facebook.com/events/386070348812430/?active_tab=discussion 

Video tổng kết: https://www.facebook.com/doisvtnviendien/videos/1082404988629591/ 

 

https://www.facebook.com/doisvtnviendien/
https://www.facebook.com/events/386070348812430/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/doisvtnviendien/videos/1082404988629591/
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*Trung thu cho em 2018* 

  " Trung thu cho em" - chương trình thường niên của Đội SVTN Viện Điện, trường Đại 

học Bách Khoa Hà Nội hướng tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, thiếu 

thốn tình cảm, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo. nhằm mang đến cho các em một Tết 

trung thu ấm áp, tràn đầy niềm vui trên địa bàn Hà Nội. 

  Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa tiền thân là Nhà Hữu Nghị I được thành lập 

từ năm 1991.Năm 1997, Nhà Hữu Nghị I được UBND quận Đống Đa, Sở Lao động Thương 

binh & Xã hội Hà Nội và tổ chức từ thiện châu Á- ASIAN MINISTRY TEAM (gọi tắt là 

AMT) đầu tư xây dựng mới với mô hình nhà ở cho 60 cháu, nuôi dưỡng, quản lý và chăm 

sóc theo hình thức nội trú. Tháng 2 năm 2012, Nhà Hữu Nghị I được đổi tên thành Nhà 

nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Qua 

hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực 

và phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên cùng với sự giúp đỡ của các ban ngành, các tổ 

chức xã hội, từ thiện...  Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa đã  nuôi dưỡng và chăm 

sóc nhiều thế hệ thành người có ích cho xã hội, trở thành ca sĩ, nhà thiết kế thời trang, giáo 

viên, lái xe, viên chức nhà nước … và thực sự trở thành mái ấm – ngôi nhà thứ 2 nuôi 

dưỡng các em cả về thể chất lẫn tinh thần giúp các em phát triển một cách toàn diện để trở 

thành công dân có ích cho gia đình và xã hội mai sau . 

  Chương trình được thông báo cụ thể đến Đoàn Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Liên 

chi Đoàn viện Điện, các Tình nguyện viên và gia đình Tình nguyện viên. Đường link 

facebook: https://www.facebook.com/doisvtnviendien/ 

• Mục tiêu: 

- Tổ chức một trung thu ý nghĩa cho trẻ em khuyết tật. 

- Nhằm tạo cho các em tham gia một sân chơi bổ ích và lí thú. 

- Cầu nối thể hiện tình cảm của các bạn sinh viên đến từ viện Điện – Trường đại học 

Bách Khoa Hà Nội với các em. 

- Góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện của LCĐ – LCH sinh viên 

viện Điện. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội 

Sinh viên viện Điện, Đội Sinh Viên Tình Nguyện viện Điện 

• Địa điểm: Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa, 102 Yên Lãng-Thịnh Quang-

Đống Đa-Hà Nội 

https://www.facebook.com/doisvtnviendien/
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• Số lượng Tình nguyện viên tham gia: 40. 

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/242830079913617/ 

 

https://www.facebook.com/events/242830079913617/
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* Mùa hè xanh năm 2018* 

    “Mùa hè xanh”- chương trình thường niên của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đội 

SVTN Viện Điện hướng tới những nơi hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các 

miền quê trên địa bàn cả nước. Xã hội hóa rộng rãi các hoạt động tình nguyện nhằm tận 

dụng các nguồn lực phục vụ vì cộng đồng, là cơ hội để cho các bạn sinh viên, những thế 

hệ trẻ, thế hệ tương lai của Đất nước được cống hiến tinh thần, sức lực cho những địa 

phương còn khó khăn của Tổ Quốc. Qua đó, trau dồi thêm vốn sống, kinh nghiệm sống 

cũng như ý thức trách nhiệm, Đem lại không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của nhân dân 

địa phương trong thời gian Đội hoạt động tình nguyện tại địa phương. 

  Xã Piềng Vế là xã nằm ở phía tây nam của huyện Mai Châu, cách trung tâm huyện lỵ 27 

km, xã có tọa độ địa lý vào khoảng 190491 – 200051 độ vĩ Bắc và 10500811050171 độ kinh 

Đông. 

  Là một xã có nền sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi đóng vai trò chủ đạo, quá trình 
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chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 05 của trung ương đã có những chuyển 

biến rõ rệt, kinh tế ngày càng phát triển. Xã có 3 dân tộc cùng sinh sống đó là dân tộc thái, 

dân tộc mường và dân tộc kinh; Trong đó dân tộc thái chiếm 65%, dân tộc mường chiếm 

25%, dân tộc kinh chiếm 10%. 

  Cơ cấu xã được tổ chức thành 5 xóm, với 567 hộ, 2.508 khẩu. 

• Mục đích: 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng 

đồng. Đem sức trẻ của thanh niên Việt Nam đến giúp đỡ những địa phương còn gặp 

nhiều khó khăn, hoàn cảnh. Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, 

lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô và truyền thống chung tay góp sức vì cộng đồng 

của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tổ chức thực hiện 

hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên. 

- Đưa hình ảnh sinh viên Bách Khoa Hà Nội đến với mọi miền Tổ Quốc, sinh 

viên Bách Khoa không chỉ học giỏi, đam mê sáng tạo – NCKH mà còn biết yêu thương, 

giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với cuộc sống của nhân dân. 

- Nâng cao tính cộng đồng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xã hội cho sinh viên 

tình nguyện; đào tạo nguồn Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt. 

- Đem nguồn thông tin, những chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các 

chương trình thanh niên tình nguyện đến với bà con vùng sâu, vùng xa. 

 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội-Ban 

chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Sinh viên viện Điện, Đội Sinh Viên Tình 

Nguyện viện Điện. 

• Địa Điểm: Xã Piềng Vế, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình. 

• Số lượng Tình nguyện viên tham gia: 34 

 

Video tổng kết: https://www.youtube.com/watch?v=KXK3wYeLFA0 

https://www.youtube.com/watch?v=KXK3wYeLFA0
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