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KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ - DU LỊCH
CÂU LẠC BỘ DU LỊCH
***
Cần Thơ, ngày 27 tháng 08 năm 2018
Số: /KH-CLBDL

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Chào đón Tân sinh viên khoá 44”
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
- Nhằm phát huy tinh thần “đoàn kết” và “truyền thống gia đình” trong sinh viên
ngành Việt Nam học thuộc bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch nói riêng, cũng như toàn
thể sinh viên khoa Khoa học xã hội và nhân văn nói chung.
- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khoá trong sinh viên. Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh
cho những sinh viên khoá mới.
- Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của sinh viên khoá trước, thầy cô bộ môn nói riêng và
thầy cô và sinh viên Khoa KHXH&NV nói chung, đối với những tân sinh viên vừa
mới nhập học. Nhằm giúp các em có thêm sự gắn kết với các anh chị khoá trước, đồng
thời 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 và sinh viên ngành Việt Nam học
các khoá 41, khoá 42 và khoá 43.
- Thành phần tham dự: Tân sinh viên khoá 44 ngành Việt Nam học và các bạn sinh
viên ngành Việt Nam học có tinh thần tham gia hoạt động ngoại khoá.
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 16/09/2018
Từ 18h00 đến 21h00 ngày 16/09/2018
- Sáng (07h00 – 12h00): Tổ chức sinh hoạt ngoài trời: Trò chơi lớn “Hành trình khám
phá trường Đại học Cần Thơ”
- Tối (18h00 – 21h00): Văn nghệ “Chào đón Tân sinh viên khoá 44” và Tổng kết.
2. Địa điểm:
- Buổi sáng: Khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ.
- Buổi tối: nhà học C1.
3. Thành phần:
- Khách mời: Đại diện BCN Khoa KHXH&NV, BCN Bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du
lịch, BCN CLB Du lịch và đại diện các đơn vị nhà tài trợ.
- Tham dự: Sinh viên khoá 41, khoá 42, khoá 43, khoá 44 ngành Việt Nam học và các
bạn sinh viên Khoa KHXH&NV cùng những đối tượng có quan tâm.
IV. NỘI DUNG:
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PHẦN A. Trò chơi lớn: “Hành trình khám phá trường Đại học Cần Thơ” được tổ
chức với những hoạt động sau:
1. Trạm sinh hoạt: Sân bóng chuyền Khoa KHXH&NV
Sinh hoạt và chia đội:
- Phổ biến quy luật của trò chơi.
- Phân chia các đội, mỗi đội sẽ mang một màu: xanh, đỏ, tím, vàng.
- Đặt tên đội, câu slogan.
2. Trạm số 1: Khởi động hành trình
a) Trò chơi: “Nhắn gửi yêu thương”
- Hình thức: Các bạn sinh viên xếp thành hàng dọc, mỗi bạn đứng cách xa một dang
tay. Trong thời gian 3 phút, các bạn phải truyền thông tin từ câu cho trước bằng chữ,
sau đó các bạn chuyển thành hình vẽ và chuyền cho bạn phía sau vẽ theo, lần lượt cho
đến bạn cuối cùng và bạn đó sẽ đọc đáp án nếu đúng 3 từ khoá sẽ cho qua trò chơi.
- Nguyên tắc từ chữ truyền bằng hình vẽ, sau đó kết quả sẽ là chữ đáp án mà bạn cuối
cùng đưa ra câu trả lời.
- Địa điểm: Bãi cỏ Trung tâm học liệu (bản đồ Việt Nam).
b) Mật thư: “Giải mã yêu thương”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu tại khuôn viên bãi cỏ Trung tâm học liệu, các
bạn sẽ chia nhau ra tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì được qua trạm.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là địa điểm tiếp theo: Hồ sen (Khoa dự bị dân tộc).
3. Trạm số 2: Vượt qua thử thách
a) Trò chơi: “Thần giao cách cảm”
- Hình thức: Mỗi đội cử ra một thành viên, bạn đó sẽ được sờ vật phẩm để trong thùng
kín và diễn tả theo suy nghĩ của mình, các bạn khác sẽ đoán. Đúng 5 từ khoá vượt qua.
- Nguyên tắc: Không được nói những từ khoá trùng tên vật phẩm.
- Địa điểm: Hồ sen Khoa dự bị dân tộc.
b) Mật thư: “Đi tìm chân tình”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu tại khuôn bãi cỏ Trung tâm học liệu, các bạn sẽ
chia nhau tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì được qua trạm.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là địa điểm tiếp theo: Khoa Thuỷ sản.
c) Thử thách (từ trạm 2 trở đi các bạn sinh viên có quyền thay đổi chọn thử
thách nếu không giải được mật thư)
- Hình thức: Bao gồm 5 thử thách (các bạn bóc thăm ngẫu nhiên).
- Nguyên tắc: Các bạn thực hiện theo yêu cầu của thăm bóc được. hoàn thành sẽ qua
trạm.
- Thử thách: Hát vọng cổ, đan lục bình, lựa đậu,…
4. Trạm số 3: Không chùn bước
a) Trò chơi: “Đưa nước về nguồn”
- Hình thức: Các thành viên bắt cặp với nhau, sau đó xếp thành hàng dọc cách nhau
khoảng 1m. Mỗi cặp sẽ cõng nhau lên, bạn trên lưng dùng miệng cắn ly nhựa và múc
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nước ở nơi quy định, tiếp theo chạy về cặp phía trước và đổ nước vào ly của đồng đội
đến thành viên cuối cùng đổ nước vào chai.
- Nguyên tắc: Không được dùng tay chỉ được sử dụng miệng chuyền nước, không
được bỏ bạn trên lưng xuống. Khi nước trong chai đủ số lượng quy định thì vượt qua.
- Địa điểm: Khoa Thuỷ sản – Công nghệ.
b) Mật thư: “Thử lòng”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu tại khuôn viên Khoa Thuỷ sản – Công nghệ, các
bạn sẽ chia nhau ra tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì được qua trạm.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là địa điểm tiếp theo: Nhà thi đấu mới.
c) Thử thách (từ trạm 2 trở đi các bạn sinh viên có quyền thay đổi chọn thử
thách nếu không giải được mật thư)
- Hình thức: Bao gồm 5 thử thách (các bạn bóc thăm ngẫu nhiên).
- Nguyên tắc: Các bạn thực hiện theo yêu cầu của thăm bóc được. hoàn thành sẽ qua
trạm. Nếu đội nào chọn ở Trạm 2 xem như không có quyền chọn.
5. Trạm số 4: Bền bỉ với thời gian
a) Trò chơi: “Giấc mơ tuyết trắng”
- Hình thức: Các bạn nằm xuống và xếp thành hàng dọc, dùng chân truyền bột.
- Nguyên tắc: Các bạn dùng chân và tuyệt đối không dùng hỗ trợ của tay. Hết thời gian
qui định đáp ứng số bột mà BTC đưa ra thì đội sẽ vượt qua.
- Địa điểm: Nhà thi đấu mới.
b) Mật thư: “Gọi giấc mơ về”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu trong bánh mì (cung cấp thức ăn nhẹ cho các
bạn giải lao), các bạn sẽ chia nhau tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì được qua trạm.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là địa điểm tiếp theo: Vườn Bàng.
c) Thử thách (từ trạm 2 trở đi các bạn sinh viên có quyền thay đổi chọn thử
thách nếu không giải được mật thư)
- Hình thức: Bao gồm 5 thử thách (các bạn bóc thăm ngẫu nhiên).
- Nguyên tắc: Các bạn thực hiện theo yêu cầu của thăm bóc được. hoàn thành sẽ qua
trạm. Nếu đội nào chọn ở Trạm 2 hoặc Trạm 3 xem như không có quyền chọn.
6. Trạm 5: Vượt khó xuyên không gian
a) Trò chơi: “Quay dép đoán chữ”
- Hình thức: Cử ra hai thành viên của đội quay dây. Một thành viên nhạn được một từ
khoá sau đó bạn vào nhảy dây. Vừa nhảy vừa diễn tả từ khoá.
- Nguyên tắc: Không được nói trùng tên từ khoá. Đúng 5 từ khoá vượt qua trò chơi.
- Địa điểm: Vườn Bàng.
b) Mật thư: “Chinh phục thử thách”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu tại khuôn bãi cỏ Trung tâm học liệu, các bạn sẽ
chia nhau tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì được qua trạm.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là địa điểm tiếp theo: Khoa KHXH&NV.
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c) Thử thách (từ trạm 2 trở đi các bạn sinh viên có quyền thay đổi chọn thử
thách nếu không giải được mật thư)
- Hình thức: Bao gồm 5 thử thách (các bạn bóc thăm ngẫu nhiên).
- Nguyên tắc: Các bạn thực hiện theo yêu cầu của thăm bóc được. hoàn thành sẽ qua
trạm. Nếu đội nào chọn ở Trạm 2, Trạm 3 hoặc Trạm 4 xem như không có quyền
chọn.
7. Trạm 6: Thưởng ngoạn hành trình
a) Thuyết minh “Vẻ đẹp bất tận”
- Hình thức: Các bạn sẽ nhận được một từ khoá thông qua mật thư, và chọn một địa
điểm trên bản đồ Việt Nam có liên quan để viết bài thuyết minh ngắn trong thời gian
quy định đội nào hoàn thành xong, sớm thì chinh phục Trò Chơi Lớn
- Nguyên tắc: Từ khoá phải có trong địa danh Việt Nam. Nếu bài thuyết minh hay sẽ
được cộng điểm (Bài thuyết minh không ràng buộc về đích).
- Địa điểm: Khoa KHXH&NV.
b) Mật thư: “Thẩm mỹ nhân văn”
- Hình thức: Mật thư sẽ được cất giấu tại khuôn viên Khoa KHXH&NV, các bạn sẽ
chia nhau tìm. Và cách giải mật thư sẽ được gợi ý.
- Thời gian: Khi nào giải xong thì tìm được từ khoá, các bạn tiến hành thuyết minh.
- Nguyên tắc: Đáp án mật thư là Từ khoá của trò chơi.
PHẦN B. Văn nghệ: “Chào đón Tân sinh viên khoá 44” và Tổng kết giải thưởng.
Chương trình cụ thể như sau:
1. Văn nghệ mở màn - ca sỹ khách mời Ngọc Huyền Bolero.
Flashmob - sinh viên các khoá đồng thể hiện.
2. MC giới thiệu lý do, đại biểu, khách mời – đơn vị tài trợ và toàn thể sinh viên
tham dự.
3. Hát 2 tiết mục:
- Một ca khúc do Ca sỹ khách mời Trần Thanh Điện trình bày.
- “Lỡ duyên” do Hồ Đặng Gia Bảo và Trần Thị Bích Trâm trình bày. (sinh viên
VNH2 – K43)
4. BCN Bộ môn giới thiệu bộ môn, ngành, chương trình đào tạo. Phát biểu của đại
diện các nhà tài trợ.
5. Tiết mục sáo trúc “Xin chào Việt Nam” do Nguyễn Minh Hiếu trình bày.
6. Đại diện sinh viên khoá trước chia sẻkinh nghiệm học tập và hoạt động phong
trào. Thủ khoa phát biểu cảm nghĩ.
7. Chương trình “Lô tô show” do “Đoàn lô tô xuyên Việt Nam” thể hiện.
8. Tổng kết trao giải trò chơi lớn.
9. Bế mạc.
V. GIẢI THƯỞNG:
- 1 giải nhất: Một chuyến du lịch Tham quan chợ nổi Cái Răng trị giá 450.000 đồng.
- 1 giải nhì: Một thùng nước ngọt trị giá 130.000 đồng.
- 2 giải ba: Mỗi giải gồm có 1 phần nước ngọt và bánh kẹo mỗi giải trị giá 70.000
đồng.
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VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1. Cô Nguyễn Thị Bé Ba – Trưởng Bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch –Trưởng ban.
2. Cô Cao Mỹ Khanh – Phó Bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch - Phó ban.
3. S/v Đào Minh Thông – Bí thư chi đoàn Việt Nam học 02 khoá 41 – Thành viên.
4. S/v Tiêu Thanh Phát – Uỷ viên chi đoàn Việt Nam học 02 khoá 41– Thành viên.
5. S/v Đoàn Văn Đà – Sinh viên lớp Việt Nam học 02 khoá 41– Thành viên.
6. Cùng các bạn sinh viên các khoá cùng ngành Việt Nam học.
Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Chào đón Tân sinh viên khoá 44” của
Bộ môn Lịch sử - Địa lý - Du lịch .

Nơi nhận:
- Bộ môn LS-ĐL-DL.
- Sinh viên các khoá.

TM. BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Bé Ba

