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Ngày 11 tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Tham gia giao lưu văn hóa & trao đổi ngôn ngữ  

với đoàn sinh viên tình nguyện Cao đẳng Yeungnam Ikong 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 49/KH-CNTĐ_QHQT ngày 10/12/2019 của Bp Hợp tác 

quốc tế về việc đón tiếp và giao lưu với đoàn sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng 

Yeungnam Ikong, Hàn Quốc;  

Nhằm tạo điều kiện cho các em HSSV được giao lưu văn hóa và trao đổi ngôn ngữ, 

sử dụng và luyện tập ngôn ngữ tiếng Hàn. Nay, Khoa tiếng Hàn thông báo tham gia giao 

lưu văn hóa&trao đổi ngôn ngữ với đoàn sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng 

Yeungnam Ikong như sau: 

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

19/12 

(T5) 

Sáng A019 
Chào mừng và hướng dẫn giao lưu (09:30) 

-SV KTH: 40 SV 

Chiều 
Phòng học lý 

thuyết 

Tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 1 

Thời gian: 14:00 ~ 16:00 

Số lượng SV KTH: 30 SV 

20/12 

(T6) 

Sáng HCM 

 Hoạt động xóa mẫu quảng cáo, dọn vệ sinh trên các tuyến đường phường  

Linh Chiểu 

 Thời gian 8:10 ~11:00 

-Số lượng SV: 10 SV hỗ trợ 

Chiều Sảnh HTH 

Giao lưu văn hóa (KPOP, chơi trò chơi liên quan âm nhạc…) 

Thời gian: 13:40~16:30 

Số lượng SV: 60 SV 

Tối 
Phòng học lý 

thuyết 

Dạy tiếng Hàn 

Thời gian18:00 ~ 20:00 

-Số lượng SV : 60 SV 

21/12 

(T7) 

Sáng TDC  

Hoạt động quét vôi gốc cây 

Thời gian 8:10 ~11:00 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

Chiều Sảnh HTH 
Giao lưu văn hóa (KPOP, chơi trò chơi liên quan âm nhạc…) 

Thời gian13:40~16:30 



THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Số lượng SV: 60 SV 

Tối TDC 
Tham quan chợ đêm 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

22/12 

(CN) 

Cả 

ngày 
CỦ CHI Tham quan văn hóa: Địa đạo Củ chi  

23/12 

(T2) 

Sáng HCM 

Hoạt động tình nguyện: Thăm viện dưỡng lão Thiên Ân, hỗ trợ hoạt động 

tại viện 

- Thời gian 08h10~11h00 

- Số lượng SV: 05 SV hỗ trợ 

Chiều TDC 

Giao lưu văn hóa 

(KPOP, chơi trò chơi liên quan âm nhạc…) 

Thời gian 13:45 ~16:30 

Số lượng SV: 60 SV 

Tối TDC 

Dạy tiếng Hàn 

Thời gian 18:00 ~ 20:00 

Số lượng SV : 60 SV 

24/12 

(T3) 

Sáng TDC 
Hoạt động sơn bàn ghế các phòng học tại TDC 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

Chiều TDC 

Tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 2 

Thời gian 14:00 ~ 16:00 

Số lượng SV KTH: 30 SV 

Tối TDC Tổng kết, đánh giá cuối ngày 

25/12 

(T4) 

Sáng 

TDC 

Hoạt động sơn bàn ghế các phòng học tại TDC 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

Chiều 

Giao lưu văn hóa (KPOP, chơi trò chơi liên quan âm nhạc…) 

Thời gian 14:00 ~16:30 

-Số lượng SV: 60 SV 

Tối 

Dạy tiếng Hàn 

Thời gian 18:00 ~ 20:00 

-Số lượng SV KTH: 60 SV 

26/12 

(T5) 

Sáng 

TDC 

Hoạt động sơn bàn ghế các phòng học tại TDC 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

Chiều 

Giao lưu văn hóa (KPOP, chơi trò chơi liên quan âm nhạc…) 

Thời gian 14:00 ~16:30 

Số lượng SV: 60 SV 

 Tối Tự do  

27/12 

(T6) 

Sáng 

TDC 

Chuẩn bị nguyên liệu trải nghiệm ẩm thực 

Chiều 
Trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc 

Thời gian14:00 ~ 16:30 



THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Số lượng SV: 60 SV 

Tối 

Dạy tiếng Hàn 

Thời gian18:00 ~ 20:00 

Số lượng SV : 60 SV 

28/12 

(T7) 

Sáng 

TDC 

Lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận tham gia (09:45~10:45) 

-Số lượng  SV: 30 SV 

Chiều 

Tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 3 

Thời gian14:00 ~ 16:00 

Số lượng SV KTH: 30 SV 

Tối Tổng kết, đánh giá cuối ngày 

29/12 

(CN) 

Cả 

ngày 
MEKONG Tham quan văn hóa sông Mekong  

Tối  TDC Thời gian tự do  

30/12 

(T2) 

Sáng  TDC 
Hoạt động: sắp xếp bàn ghế đã sơn và chỉnh lý phòng học 

Số lượng SV KTH: 10 SV hỗ trợ 

Chiều 
HCM 

City tour (từ 09h00~ 

Tối 21h00: di chuyển ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 

 

Quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV tham gia: 

- Được quyền đăng ký tham gia vào tất cả các buổi giao lưu trong suốt thời gian 

diễn ra chương trình; 

Sinh viên tham gia giao lưu được điểm danh tính điểm học phần Nói; được điểm 

danh tính điểm rèn luyện và ưu tiên xét chọn học bổng của khoa tiếng Hàn sau này; 

- HSSv tham gia chương trình phải đăng ký tham gia theo đúng yêu cầu của mẫu 

đăng ký gồm: 

Đăng ký tham gia lớp tiếng Hàn vào các buổi tối (từ 18h00 đến 20h00) 

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1fg2-  

BdHRUg2FMZEBrXRzy_wpG1u3crZDkxZ1QVLzmdI/edit?ts=5df8e391#response=ACYDBNh_A7rX

0a-7yf03LKC5geUtyMbiPx154vO-kBf19Vs3zMMRBOeYJO4IwvSkH4yR4zk 

https://docs.google.com/forms/d/1fg2-%20%20BdHRUg2FMZEBrXRzy_wpG1u3crZDkxZ1QVLzmdI/edit?ts=5df8e391#response=ACYDBNh_A7rX0a-7yf03LKC5geUtyMbiPx154vO-kBf19Vs3zMMRBOeYJO4IwvSkH4yR4zk
https://docs.google.com/forms/d/1fg2-%20%20BdHRUg2FMZEBrXRzy_wpG1u3crZDkxZ1QVLzmdI/edit?ts=5df8e391#response=ACYDBNh_A7rX0a-7yf03LKC5geUtyMbiPx154vO-kBf19Vs3zMMRBOeYJO4IwvSkH4yR4zk
https://docs.google.com/forms/d/1fg2-%20%20BdHRUg2FMZEBrXRzy_wpG1u3crZDkxZ1QVLzmdI/edit?ts=5df8e391#response=ACYDBNh_A7rX0a-7yf03LKC5geUtyMbiPx154vO-kBf19Vs3zMMRBOeYJO4IwvSkH4yR4zk


Đăng ký tham gia giao lưu văn hóa: theo lịch phía trên 

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1GpIMxajlCWbnc58ICXaM-

N3nSI27ioRB9Qv8SBtBrUo/edit?usp=sharing_eip&ts=5df8e379&urp=gmail_link 

 

Đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện: theo lịch phía trên 

Link đăng ký: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Dz4msS0f7RLPmSLvLXdKSNqKiwmM5quUgQI4__d8uj4/

edit?usp=sharing_eip&ts=5df8e36d&urp=gmail_link 

 

Đăng ký tham gia hoạt động khác: theo lịch phía trên 

Link đăng ký: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1KxuGGwOT5lmNySQzuBO22CSjC3ji_lhXqTt7-

TwhSes/edit?usp=sharing_eip&ts=5df8e388&urp=gmail_link 

 

Ban cán sự và ban chấp hành chi Đoàn các lớp triển khai thông báo, đôn đốc các 

bạn theo dõi lịch đăng ký để đăng ký tham gia hoạt động; 

Lưu ý: 

- Khi tham gia giao lưu đề nghị các em phải mặt đồng phục theo đúng qui định; Các 

trường hợp mặc sai đồng phục, đồng phục không đúng qui cách sẽ tùy vào quyết 

định của khoa tiếng Hàn; 

- Số lượng tham gia giao lưu của mỗi buổi sẽ do khoa tiếng Hàn quyết định tăng 

hoặc giảm tùy vào tình hình thực tế; 

- Thời gian và nội dung các hoạt động giao lưu có thể thay đổi tùy vào tình hình 

thực tế vào do khoa tiếng Hàn quyết định. 

 

 TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN 

 

 

 Bùi Thị Uyên  
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