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THÔNG BÁO 
Kết quả hoạt động của các CLB trong 3 quý đầu năm 2021 và    

Định hướng hoạt động trong quý 4 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ thuộc Hiệp hội 
 

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam xin trân trọng gửi tới Ban 

Chủ nhiệm các Câu lạc bộ (CLB) thuộc Hiệp hội thông báo như sau: 

Trong những tháng vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương, 

nhiều trường đại học, cao đẳng đã giành ký túc xá làm nơi cách ly chống dịch, 

nhiều cán bộ giảng viên các trường, đặc biệt là các trường y đã trực tiếp tham gia 

tuyến đầu chống dịch tại các điểm nóng. Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng 

Việt Nam xin biểu dương tinh thần tham gia chống dịch của các trường đại học, 

cao đẳng Hội viên của Hiệp hội và rất mong khi dịch cơ bản được kiểm soát, các 

trường nhanh chóng ổn định và đưa hoạt động dạy và học về trạng thái bình 

thường mới. 

        1) VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB TRONG 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2021: 

1.1. Một số CLB đã tổ chức hội thảo tọa đàm trực tiếp: CLB các trường 

CĐSP, CLB Các trường đại học địa phương, CLB Khối trường cao đẳng Y Dược; 

CLB Khối trường đại học, cao đẳng Miền Đông Nam Bộ, CLB Khối Xây dựng và 

Kiến trúc, CLB Khối trường đại học đã tự chủ... 

1.2. Một số CLB đã tổ chức hội thảo tọa đàm trực tuyến: CLB Khối trường 

đại học, cao đẳng tư thục, CLB Giáo dục Mở, CLB Khối đào tạo và Nghiên cứu 

khoa học ngân hàng, CLB khối Đào tạo Tài chính - Kế toán, CLB Khối các cơ sở 

đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung, CLB Khối các cơ sở đào tạo và bồi 

dưỡng tiếng Anh phía Nam, CLB Kết nối Doanh nghiệp - Viện - Trường, CLB các 

cơ sở đào tạo xét nghiệm và Kỹ thuật y học... Đặc biệt, CLB Chủ tịch Hội đồng 

trường ra mắt trực tuyến vào tháng 4/2021 và sau đó đã tổ chức 2 buổi tọa đàm 

trực tuyến thu hút hàng trăm trường đại học, cao đẳng tham gia. 

1.3. Một số CLB dự kiến tổ chức tọa đàm, hội thảo nhưng chưa thực hiện 

được: CLB Khối sư phạm kỹ thuật, CLB khối đào tạo giáo viên nghệ thuật, CLB 

Các trường đào tạo mỹ thuật công nghiệp, CLB Khối đào tạo du lịch, CLB Các 

trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công thương, CLB Khối trường ĐH, CĐ địa bàn Tây 

Nam Bộ... 

 



2) VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB TRONG QUÝ 4/2021: 

Từ nay đến hết năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát 

nhưng vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy Hiệp hội đề nghị các CLB: 

2.1. Chuyển các hoạt động của các CLB đã được xây dựng trong năm 2021 

sang tọa đàm hoặc hội thảo trực tuyến. Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ lẫn 

nhau giữa các thành viên trong CLB cũng như các hoạt động bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ trong từng CLB. 

2.2. Nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chủ nhiệm CLB nói chung và đặc 

biệt là vai trò của các phó chủ nhiệm, các ủy viên trong Ban Chủ nhiệm CLB. 

Hoàn thiện danh sách và kết nối zalo với các thành viên của CLB. 

2.3. Một số CLB từ đầu năm 2021 còn ít các hoạt động như: CLB Khối đào 

tạo Điều dưỡng, CLB Khối đào tạo Thủy sản cần củng cố Ban chủ nhiệm CLB và 

đưa CLB đi vào hoạt động. 

2.4. Đôn đốc các trường thành viên của CLB chưa đóng hội phí tham gia 

Hiệp hội năm 2021 hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.  

2.5. Hiện nay Hiệp hội có 23 CLB, trong quý 4/2021 Hiệp hội dự kiến thành 

lập thêm CLB Khối đào tạo Nông - Lâm nghiệp bao gồm các trường đại học, học 

viện nông - lâm nghiệp, các trường đại học có khoa đào tạo nông - lâm nghiệp... rất 

mong các trường tích cực tham gia. 

Trên đây là tình hình hoạt động của các Câu lạc bộ trong 3 quý đầu năm 

2021 và dự kiến kế hoạch công tác của quý 4. Đề nghị Ban chủ nhiệm các Câu lạc 

bộ căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để lập kế hoạch, triển khai các hoạt động 

trong quý 4/2021.  

Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ của Hiệp hội xin liên hệ với Ông 

Phạm Ngọc Lan - Trưởng Ban Hỗ trợ CLB khối trường qua điện thoại và zalo số 

0913577215 hoặc email: phamngoclan 286@gmail.com. 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch HH (thay b/c); 

- Lưu VPHH. 
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