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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý doanh nghiệp, cơ quan!

Với hơn 65 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đóng góp cho sự phát triển của
đất nước thông qua việc đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà trường luôn coi trọng việc
phát triển toàn diện và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tích lũy kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng và trải nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực
Đổi mới Sáng tạo, Nghiên cứu Khoa học và Khởi nghiệp (ĐMST, NCKH, KN). Trong suốt thời gian qua, các hoạt động, chương trình dành
cho học sinh, sinh viên được tổ chức thành công là nhờ sự góp sức từ các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp, đối tác. Chúng tôi luôn trân quý
những tình cảm và sự đồng hành đó.

Chương trình Khai giảng - Chào Ngoại Ngữ 2022 được tổ chức vào ngày 22/10/2022 (Thứ Bảy) tại Khuôn viên Trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN với mong muốn chào đón các bạn tân sinh viên và lan tỏa tinh thần Nghiên cứu Khoa học, Khởi nghiệp của học sinh,
sinh viên. Cũng trong khuôn khổ ngày khai giảng, Nhà trường tiếp nhận Quỹ “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo” nhằm đồng hành với các
dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và Quỹ học bổng “Ước mơ xanh”, tiếp sức cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
khó khan. Đồng thời tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực ĐMST, NCKH, KN và trao học bổng “Ước mơ xanh” tới các bạn
học sinh, sinh viên đã luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn cùng hợp tác với Quý công ty trong chương trình. Tham gia tài trợ cho quỹ “Ước mơ xanh” và quỹ
“Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo”, Quý công ty không chỉ góp phần quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và quy mô của một hoạt động
xã hội đầy ý nghĩa mà còn có cơ hội quảng bá, giới thiệu về đơn vị mình trên các phương tiện thông tin đại chúng (xin xem chi tiết trong
“Quyền lợi của nhà tài trợ”).

Ban Tổ chức chương trình chúng tôi kính mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!
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"Học bổng Ước
Mơ Xanh" và
quỹ "Thắp lửa
khởi nghiệp"

V

Quyền lợi 
nhà tài trợ

IV

Định nghĩa nhà 
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Ngày: 22-10-2022
Giờ: 18h00-23h30

Sân khấu ngoài trời tại
Khu Liên hợp Thể thao
của trường

Quy mô 3000 người: Tân Sinh viên QH2022
Sinh viên, học sinh, cựu học sinh, sinh viên
Cán bộ, giảng viên nhà trường
Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối tác

I. Nội dung chương trình 
Chương trình Khai giảng năm học 2022- 2023 

và Chào Ngoại ngữ 2022



I. Nội dung chương trình 
Khai giảng năm học 2022-2023

Và Chào Ngoại ngữ 2022

ĐÓN TIẾP 
ĐẠI BIỂU 

KHAI MẠC

TRAO HỌC BỔNG 
ƯỚC MƠ XANH 
CHO TÂN SINH 
VIÊN CÓ HOÀN 

CẢNH KHÓ KHĂN. 

18:00 19:1518:5518:45 19:25 19:30

CLIP CHÀO MỪNG 
TÂN SINH VIÊN

TIẾP NHẬN TÀI 
TRỢ QUỸ THẮP 

LỬA KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO VÀ QUỸ 

HỌC BỔNG ƯỚC 
MƠ XANH 

VINH DANH GIẢI 
THƯỞNG ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO DÀNH 
CHO SINH VIÊN 

(UI AWARD)

ĐẠI NHẠC HỘI VŨ 
TRỤ ĐA SẮC MÀU



CHÀO NGOẠI 
NGỮ 2022 –
VŨ TRỤ ĐA 
SẮC MÀU
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI NHẠC
HỘI VỚI CÁC TIẾT MỤC
NGHỆ THUẬT ĐA DẠNG

Các tiết mục của thầy cô 
lãnh đạo, cán bộ, giảng 
viên ULIS.

Các tiết mục do chính Tân
sinh viên biên đạo, luyện
tập và trình diễn

Các tiết mục khách mời, 
tiết mục đơn vị đối tác



II. Kế hoạch truyền thông

FACEBOOK
• Bài viết truyền thông

trên các page có lượng
tương tác lớn của
nhà trường

• Số lượng bài đăng: 17

1

BÁO CHÍ
• Tìm kiếm bảo trợ

truyền thông
• Liên hệ đăng bài

trên trang báo
mạng

2

TRỰC TIẾP
• Poster A4 tại các

giảng đường
• Poster A2 tại các

bảng tin trong
trường

3

TIKTOK
• Clip truyền thông

trên trang tiktok
của nhà trường

4



LƯỢT TƯƠNG TÁC CỦA CÁC PAGE

• TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI:  166,500 NGƯỜI THEO DÕI

HTTPS://M.FACEBOOK.COM/VNU.ULIS/

• ULIS TV - KÊNH TRUYỀN HÌNH SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ: 17,400 NGƯỜI THEO DÕI

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ULISTV.LIVINGINSHOTS

• ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ: 19,000 NGƯỜI THEO DÕI

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DOANTHANHNIENULIS

• HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ: 40,000 NGƯỜI THEO DÕI

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HSV.ULIS

https://m.facebook.com/VNU.ULIS/
https://www.facebook.com/ULISTV.LIVINGINSHOTS
https://www.facebook.com/DOANTHANHNIENULIS
https://www.facebook.com/HSV.ULIS


QUỸ HỌC BỔNG
"ƯỚC MƠ XANH" 

• Quỹ học bổng "Ước mơ xanh" được thành lập vào năm
2005, trong suốt 17 năm qua, quỹ đã có cơ hội tiếp sức cho
biết bao bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
nhưng luôn vươn lên, nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

HÌNH THỨC GÂY QUỸ
• Gây quỹ thông qua các chương trình nghệ thuật: Du ca

từ thiện, Bài ca tặng bạn, Ulis Hòa Ca,...

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
• Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ

(đầu mối tổ chức). Các đơn vị, các khoa trong toàn trường.

SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG ĐÃ TRAO NĂM HỌC 2021- 2022:
• 381 suất cho 381 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

ĐÓNG GÓP QUA SỐ TÀI KHOẢN NHÀ TRƯỜNG:
• Số tài khoản: 6681166686868 tại Ngân hàng Quân đội

(MB Bank), chi nhánh Thanh Xuân.

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: https://bit.ly/quyulisers



QUỸ HỌC BỔNG
"THẮP LỬA KHỞI NGHIỆP" 

• Ngày 19.05.2022, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN ký thông báo
Thành lập Quỹ “Thắp lửa Khởi nghiệp Sáng tạo”, tổ chức và hoạt động
theo quy định của Nhà trường.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG:
• Tiếp nhận các khoản tài trợ của các cá nhân, tập thể trong và ngoài

trường trên tinh thần tự nguyện.
• Đơn vị quản lý và thường trực của Quỹ có trách nhiệm tổ chức Cuộc thi

“Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo"; tổ chức xét chọn, vinh danh
giải thưởng UI Award theo quy định của Nhà trường.

• Quỹ tổ chức đánh giá, báo cáo tài chính 06 tháng lần và gửi thông tin tới
các cá nhân, tập thể đã tài trợ và công khai trên các kênh truyền thông
chính thức của Nhà trường (Website, Fanpage).

NHIỆM VỤ:
• Kết nối và tiếp nhận nguồn lực từ các cá nhân, tập thể trong và ngoài

trường để phát triển Quỹ, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho học sinh,
sinh viên.

• ĐẦU TƯ - HỖ TRỢ VỐN cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng phát triển
trong thực tế.

• Đồng hành và trao giải cho Cuộc thi “Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo”. Vinh
danh các sinh viên tiêu biểu của Nhà trường đạt giải thưởng
Đổi mới Sáng tạo – ULIS Innovation (UI Award).

ĐÓNG GÓP QUA SỐ TÀI KHOẢN NHÀ TRƯỜNG:
• Số tài khoản 21510005566779 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: https://bit.ly/quyulisers



GIẢI THƯỞNG UI AWARD
• ĐỐI TƯỢNG: Giải thưởng được trao cho học sinh, sinh viên

chính quy (bao gồm Sinh viên liên kết quốc tế) trường Đại học
Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội.

• MỤC ĐÍCH GIẢI THƯỞNG:
• Tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên trường Đại học

Ngoại- Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích xuất sắc trong
hoạt động NCKH, ĐMST, KN góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng
cho học sinh, sinh viên trong toàn trường.

• Góp phần tạo động lực thúc đẩy tinh thần NCKH, ĐMST, KN
nói chung, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, thúc đẩy các ý tưởng
trong sinh viên được áp dụng vào thực tế, tạo ra các sản phẩm,
dịch vụ có ích cho xã hội

• HÌNH THỨC GIẢI THƯỞNG: Biểu trưng “UI Award”; Giấy chứng
nhận giải thưởng; Phần thưởng tiền mặt theo quy định và
quà tặng hiện vật khác.

• SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC TRAO NĂM (27/05/2022):
14 học sinh, sinh viên



III. ĐỊNH NGHĨA 
NHÀ ĐỒNG HÀNH

Tài trợ tiền mặt
Học bổng "Ước Mơ Xanh"

Quỹ "Thắp lửa khởi nghiệp"

Ngoài ra, BTC rất vui lòng nếu đơn vị có quà tặng dành cho tân sinh viên của nhà trường

DANH MỤC TÀI TRỢ



III. ĐỊNH NGHĨA 
NHÀ ĐỒNG HÀNH

VAI TRÒ ĐỊNH MỨC

Kim cương >=50.000.000đ

Vàng >=30.000.000đ - 49.000.000đ

Bạc >= 10.000.000đ - 29.000.000đ

Đồng >= 5.000.000đ - 9.000.000đ

ĐỊNH MỨC TÀI TRỢ



IV. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ (NTT)

Vị trí tên, logo thương hiệu và slogan của
Nhà tài trợ

NTT 
Kim cương

NTT 
Vàng

NTT
Bạc

NTT
Đồng

1 Giấy mời và các ấn phẩm truyền thông của
chương trình ● ●

2 Các tin, bài, phóng sự đưa tin về chương trình trên
các phương tiện truyền thông của Nhà trường ● ●

3 Phông sân khấu chính của chương trình ● ● ● ●

4 Xuất hiện trong trailer của chương trình ● ● ● ●



Quyền lợi NTT 
Kim cương

NTT 
Vàng

NTT
Bạc

NTT
Đồng

5 Tiếp nhận thông tin HSSV nhận học bổng, giải thưởng từ 02 Quỹ ● ●

6 Vinh danh trên sân khấu và trong lời dẫn của MC, lời phát biểu của
lãnh đạo Nhà trường ● ● ● ●

7 Bài truyền thông về đơn vị trên các kênh thông tin của Nhà trường ● ● ● ●

8 Trao biển tài trợ và nhận thư cảm ơn từ nhà trường trên sân khấu ● ● ●

9 Có thể tham gia 1 tiết mục văn nghệ trong chương trình (Có sự
thông báo trước với BTC về nội dung, thời lượng của tiết mục) ● ●

10 Clip giới thiệu về đơn vị phát vào đầu chương trình ● ●

11 Trao tặng học bổng, giải thưởng cho sinh viên ●

IV. QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ (NTT)



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ KHAI GIẢNG & 
CHÀO NGOẠI NGỮ QUA CÁC NĂM
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH – Giám đốc Trung tâm

Đổi mới Sáng tạo, Phó Bí thư Trường Đại học

Ngoại ngữ, ĐHQGHN

• SĐT: 0936091492

2. ĐẶNG HUYỀN THƯ – Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

• SĐT: 0858301198

3. LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG – Phụ trách Ban Tài trợ

• SĐT: 0703963098

• Email: doanthanhnien.ulis@gmail.com
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