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KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - DU LỊCH 

                                  ***                                      Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

                  Số: ….. /KH-CLBDL 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình “Chào đón Tân sinh viên khoá 46”  

                               

I.  MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA: 

- Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khoá trong 

sinh viên. Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên K46 ngành Việt Nam 

học thuộc bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch nói riêng, cũng như toàn thể Tân 

sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung. 

- Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của sinh viên khoá trước, thầy cô Bộ môn đối 

với những tân sinh viên vừa mới nhập học. Nhằm giúp các em làm quen với môi 

trường học tập và hoạt động phong trào, qua đó các em tự tin hơn và vững bước 

trong cuộc sống mới. 

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

- Đơn vị tổ chức: Bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch 

- Thành phần tham dự: Tân sinh viên khoá 46 ngành Việt Nam học cùng 

những đối tượng có quan tâm. 

- Khách mời: Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa KHXH&NV, đại diện các đơn vị 

nhà tài trợ. 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 

A. BUỔI SÁNG 

- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 12/10/2020 

- Địa điểm: Tập trung tại Khoa KHXH&NV sau đó di chuyển đến Làng du lịch 

sinh thái Ông Đề 

B. BUỔI TỐI 

- Thời gian: Từ 18h00 đến 21h00 ngày 12/10/2020 

- Địa điểm: Phòng 106/C1   



2 

 

IV. NỘI DUNG: 

A. TEAMBUILDING: “Tham gia hoạt động ngoại khóa tại Làng du lịch sinh 

thái Ông Đề” được tổ chức với những hoạt động sau:  

1. Trạm sinh hoạt và chia đội 

- Phổ biến quy luật trò chơi. 

- Phân chia các đội, mỗi đội sẽ mang một màu: xanh, đỏ, tím, vàng. 

- Đặt tên đội, câu slogan. 

2. Các trò chơi tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề 

2.1 Trò chơi trên cạn 

- Bước chân thần tốc 

Luật chơi: Lần lượt các đội sẽ đi trên những tấm thẻ nối liền nhau, cùng nhau di 

chuyển đến đích với thử thách tìm trái cây trong xô nhựa 

Số lượng: Đội chơi từ 4 – 5 thành viên 

Ý nghĩa: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên sẽ giúp đội mình giành 

chiến thắng 

- Kéo co 

Luật chơi: Các đội sẽ thi đấu theo cặp, cả đội hợp sức kéo đội đối phương về 

phía mình 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 

Ý nghĩa: Sợi dây liên kết tất cả thành viên trong đội, cùng nhau kéo mục tiêu về 

với mình 

- Chèo thuyền trên cạn 

Luật chơi: Lần lượt các đội chơi ngồi xuống đất, hai chân không chạm đất, hỗ 

trợ nhau di chuyển bằng tay để tiến về đích 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 

Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến về đích 

- Tuyết rơi mùa hè 

Luật chơi: Các đội sau khi tham gia trò chơi “Chèo thuyền trên cạn” sẽ giữ 

nguyên vị trí, lần lượt chuyền bột từ vạch đích về phía sau đến thành viên cuối 

cùng sẽ đổ số bột còn lại vào bình chứa 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 

Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đồng đội, thành quả có được chia đều cho tất cả 

thành viên. 

2.2 Các trò chơi tại sân khấu nước 

- Cầu nhúng 

Luật chơi: Lần lượt các đội sẽ di chuyển đến cầu nhúng tại sân khấu nước, thi 

đấu theo cặp, cố gắng đẩy các thành viên đối phương rơi xuống nước 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 



3 

 

Ý nghĩa: Tạo tiếng cười, sự cạnh tranh giữa các đội với nhau. 

- Vượt chướng ngại vật 

Luật chơi: Lần lượt các thành viên của 2 đội chơi sẽ tham gia trò chơi mạo 

hiểm, nhằm giành lấy phần thưởng được treo tại giữa sân khấu nước 

Số lượng: Mỗi đội chơi sẽ lần lượt cử 1 thành viên tham gia 

Ý nghĩa: Thể hiện sự nhanh nhẹn vượt qua thử thách của các thành viên trong 

đội 

- Đu dây qua mương 

Luật chơi: Lần lượt các đội di chuyển trên 2 dây thừng dẫn xuống nước, đội nào 

còn lại nhiều thành viên hơn sẽ thắng 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 

Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đồng đội, sự khéo léo của các thành viên trong đội 

khi cùng nhau giữ thăng bằng trên sợi dây 

- Trò chơi nhảy theo nhạc 

Luật chơi: Mỗi đội bầu chọn 1 đội trưởng sau đó BTC sẽ chọn nhạc cho các đội 

trưởng cùng nhảy, các thành viên còn lại sẽ làm theo động tác của đội trưởng, 

đội nào gần giống và đồng bộ nhất sẽ thắng. 

Số lượng: Đội chơi từ 10 – 15 thành viên 

Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đồng đội, sự thống nhất giữa đội nhóm, giây phút 

giải trí trong tiếng nhạc sau những trò chơi vận động  

2.3 Các dịch vụ kèm theo khi tham gia Team building 

- Chèo thuyền giải trí: Khi tham gia Team building tại Làng du lịch sinh thái 

Ông Đề, du khách được sử dụng miễn phí dịch vụ chèo thuyền ba lá được chuẩn 

bị sẵn, sức chứa 5 – 10 du khách/thuyền 

- Sử dụng hồ bơi cá heo: Du khách được bơi lội thỏa thích tại khu vực hồ bơi, 

tận hưởng cảm giác thoải mái khi đứng dưới làn nước từ trên cao đổ xuống tại 

thác nước Ông Đề 

- Thể hiện tài năng văn nghệ tại sân khấu chuyên nghiệp: Sau khi tham gia 

Team building du khách sẽ không thể nào bỏ qua sự hấp dẫn của sân khấu tại 

Làng du lịch sinh thái Ông Đề với các tiêu chuẩn âm thanh sân khấu chuyên 

nghiệp 

- Tham quan tất tần tật Làng du lịch sinh thái Ông Đề: Du khách được thỏa 

sức tham quan, chụp ảnh sống ảo tại các khu vực tham quan của Làng du lịch 

sinh thái Ông Đề như: Khu ao sen, khu check-in, khu vực hồ bơi và Homestay… 
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PHẦN B. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 

Chương trình cụ thể như sau: 

1. Văn nghệ mở màn  

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, đơn vị tài trợ  

3. Ban chủ nhiệm Bộ môn giới thiệu bộ môn, ngành, chương trình đào tạo.  

4. Ra mắt các chi đoàn K46, đại diện thủ khoa phát biểu cảm nghĩ. 

5. Ban chủ nhiệm Khoa KHXH&NV sinh hoạt Quy chế học vụ  

6. Văn nghệ kết thúc, Lotoshow 

7. Bế mạc. 

VI. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

-Đại diện chi bộ 

- Đại diện CLB 

- BCN Bộ môn 

- Đại diện Công đoàn 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Chào đón Tân sinh viên khoá 

46” của Bộ môn Lịch sử - Địa lý – Du lịch 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ môn LS-ĐL-DL. 

- Sinh viên các khoá. 

BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

Nguyễn Thị Bé Ba 

  

 


