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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  

 

    Số:           /TB-ĐHNN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức chương trình “Hội làng U 2023” 

 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950 – 09/01/2023); 

 - Tạo cơ hội để học sinh, sinh viên; cán bộ, viên chức, người lao động trong 

Trường; đối tác, giáo viên, lưu học sinh người nước ngoài tham gia tìm hiểu, trải 

nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt nhân dịp đón Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023; 

- Vinh danh và tặng quà cho HSSV. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: ngày 08 - 09/01/2023 (Chủ Nhật và thứ Hai). 

- Địa điểm: khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

3. Thành phần tham dự 

- Cán bộ, viên chức, người lao động toàn Trường; 

- Toàn thể sinh viên (đại học chính quy, liên kết quốc tế, bằng kép, văn bằng 2 

VLVH), học viên cao học, nghiên cứu sinh; 

- Học sinh và phụ huynh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ và Trường THCS 

Ngoại ngữ; 

- Các đơn vị đối tác của Trường; 

- Các tổ chức, cá nhân quan tâm. 

4. Nội dung 

Chương trình diễn ra trong 02 ngày với các nội dung sau: 

- Hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống HSSV: vinh danh gương mặt học sinh 

sinh viên xuất sắc, tặng vé xe về Tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 
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- Không gian Ông đồ: gồm các hoạt động biểu diễn viết thư pháp, cho chữ, 

workshop viết thư pháp, thi viết thư pháp Hán – Việt; 

- Không gian Âm nhạc: gồm các hoạt động biểu diễn các loại hình âm nhạc 

xưa và nay theo các khung giờ khác nhau; 

- Không gian Hội chợ xuân: trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đặc 

trưng vùng miền và phù hợp với không khí Tết do cá nhân, đơn vị trong và ngoài 

Trường đăng ký tham gia; 

- Không gian Ẩm thực: giới thiệu các món ẩm thực truyền thống đặc sắc để 

người tham dự có thể thưởng thức tại Hội làng; 

- Không gian Trò chơi dân gian: tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian cho các 

CLB sinh viên, hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; 

- Không gian trải nghiệm của học sinh phổ thông. 

Chi tiết xem tại Phụ lục. 

Chương trình “Hội làng U 2023” là sự kiện có ý nghĩa, tạo không khí gắn kết 

thông qua nhiều hoạt động, nhiều không gian trải nghiệm cho cán bộ, học sinh, sinh 

viên và phụ huynh trong và ngoài Trường, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị 

trong toàn trường, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ và THPT Chuyên Ngoại 

ngữ phổ biến đến các đối tượng liên quan biết và đăng ký tham gia các hoạt động cụ 

thể cũng như tham dự đầy đủ sự kiện. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, LH5. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 

CÁC KHÔNG GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LÀNG U 2023 

STT Tiểu ban Hoạt động Thời gian, địa điểm Cách thức đăng 

ký tham gia 

Thông tin Trưởng 

Tiểu ban 

1 Ông đồ - Xin chữ thư pháp từ các ông đồ đến từ 

CLB Thư pháp UNESCO Hà Nội 

- Tọa đàm thư pháp 

- Biểu diễn viết thư pháp 

- Thi viết thư pháp Hán - Việt 

Sân nhà A1 từ 8h00 ngày 

08/01 đến hết 17h00 ngày 

09/01/2023 

  

Tham gia tự do Ông Nguyễn Đoàn 

Phượng,  

SĐT: 0912442429 

2 Hội chợ 

Xuân 

Các gian hàng cung cấp sản phẩm 

truyền thống ngày Tết do các đơn vị, cá 

nhân trong và ngoài Trường tham gia 

Sân nhà A1, khu vực lối đi hè 

khoa Pháp và nhà A4, từ 8h00 

ngày 08/01 đến hết 17h00 

ngày 09/01/2023. 

Đăng ký tham gia 

góc bán hàng tại 

đây.  

Bà Nguyễn Thị Lan 

Hường,  

SĐT: 0988049988 

3 Ẩm thực Các gian hàng cung cấp các món ẩm 

thực truyền thống ngày Tết, các món ăn 

xu hướng, hội nhập do các đơn vị, cá 

nhân trong và ngoài Trường tham gia. 

 Dọc trục vỉa hè Khoa Pháp, 

từ 8h00 ngày 08/01 đến hết 

18h00 ngày 09/01/2023. 

Đăng ký tham gia 

góc bán hàng tại 

đây 

 Ông Nguyễn Văn Sơn, 

SĐT: 0974936666 

4 Âm nhạc Các tiết mục nghệ thuật truyền thống và 

đương đại đặc sắc do cán bộ, HSSV, 

khách mời biểu diễn  

Sân khấu chính. Ngày 08/01, 

tối 08/01 và sáng 09/01/2023.  

  Bà Nguyễn Thị Lan 

Hường,  

SĐT: 0988049988 

https://forms.office.com/r/f1apcQ9gtx
https://forms.office.com/r/f1apcQ9gtx
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lanhuongnckh_ulis_vnu_edu_vn/EV1dcpGFrVtOuUxImkiipcYBEfjTQkkmjm02ft4LKjaDIw?e=FGmbtg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lanhuongnckh_ulis_vnu_edu_vn/EV1dcpGFrVtOuUxImkiipcYBEfjTQkkmjm02ft4LKjaDIw?e=FGmbtg
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5 Trò chơi dân 

gian 

 - Hội thi trò chơi dân gian dành cho các 

CLB sinh viên 

- Các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân 

gian  

 Thời gian: từ 13h00 ngày 

08/01 đến 16h30 ngày 

09/01/2023 

- CLB tham gia 

đăng ký trực tiếp 

với Hội Sinh viên 

trường 

- Tham gia tự do 

Bà Đặng Huyền Thư,  

SĐT: 0858301198 

6 Tài trợ thiện 

nguyện 

Chương trình giao lưu văn nghệ của các 

CLB nhằm gây quỹ chương trình thiện 

nguyện Vé Xe Tết  

Thời gian: 20h00 ngày 

08/01/2023 

Tham gia tự do Ông Khoa Anh Việt,  

SĐT: 0983557660 
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