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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU TRỰC TUYẾN  

“Giao lưu văn hóa cuối năm 2021 và chào năm mới 2022”  

– Year End Meeting cùng khách mời người Brunei  

(Năm học 2021-2022) 

Nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho các sinh viên trong Khoa Ngoại ngữ giao lưu, sinh 

hoạt tạo mối quan hệ tốt và nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao hiểu biết của sinh viên 

về văn hóa truyền thống tại các nước nói tiếng Anh vào dịp mỗi cuối năm và chào năm 

mới, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 

trực tuyến “Giao lưu văn hóa cuối năm 2021 và chào năm mới 2022” – Year End 

Meeting năm học 2021 – 2022 cùng với khách mời là 02 tình nguyện viên người Brunei 

(từng là tình nguyện viên của tổ chức SJ tại Trường ĐH Phú Yên năm học 2016-

2017). Chương trình cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tạo một sự kiện mới lạ và gây hứng thú, tạo cơ hội cho sinh viên sử dụng tiếng 

Anh và giao lưu với người nước ngoài. 

- Tạo sân chơi hấp dẫn cho các đoàn viên Khoa Ngoại ngữ, giao lưu, sinh hoạt và 

nâng cao tinh thần học hỏi cho các sinh viên trong khoa. 

- Quảng bá và xây dựng hình ảnh Trường Đại học Phú Yên - Khoa Ngoại ngữ thân 

thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp trong nhận thức sinh viên. 

II. YÊU CẦU 

- Công tác xây dựng hoạt động trực tuyến “Giao lưu văn hóa cuối năm 2021 và 

chào năm mới 2022” phải nhanh chóng, gấp rút và hiệu quả. 

- Ban Tổ chức chuẩn bị tốt, chu đáo theo phân công của lãnh đạo khoa. 

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC 

Giao cho các giảng viên, BCH Đoàn Khoa Ngoại ngữ kết hợp với LCH Sinh viên 

Khoa Ngoại ngữ và Câu lạc bộ Tiếng Anh lên kế hoạch và thực hiện. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ  

- Đại biểu, khách mời. 



- 02 khách mời người Brunei (từng là tình nguyện viên của tổ chức SJ tại Trường 

ĐH Phú Yên năm học 2016-2017):  

▪ Ak. Mohammad Fikri Bin Pg. Hj. Yunus (32 tuổi, Nhân viên hành chính và 

HSE tại trường quốc tế, Cử nhân ngành Nghệ thuật sáng tạo và công nghệ)  

▪ M. Aziz Azizan Bin Mat Dayang (27 tuổi, Giáo viên Lịch sử tại trường cấp 

hai, học viên cao học, Cử nhân ngành Khoa học Lịch sử Quốc tế) 

- Sinh viên Khoa Ngoại ngữ và các cá nhân khác có nhu cầu. 

V. NỘI DUNG SỰ KIỆN 

 Hoạt động trực tuyến được tổ chức trên nền tảng Zoom, sinh viên tham gia bằng 

cách đăng nhập, tham gia vào phòng và tham gia các hoạt động của BTC: 

1. Thời gian diễn ra: 19h00 ngày 23/12/2021 (dự kiến) 

2. Cách thức tham gia: Sinh viên sẽ đăng nhập phần mềm Zoom, và đặt tên theo cú 

pháp của BTC: Họ và Tên_Lớp.  

3. Điều kiện tham gia: Là sinh viên khoa Ngoại Ngữ của trường đại học Phú Yên và 

các cá nhân khác có nhu cầu, đăng kí theo mẫu google form 

https://forms.gle/f29QPkbJCULXffSb8. Sinh viên tham gia sẽ nhận được chứng nhận 

tham gia chương trình từ LCH Sinh viên Khoa Ngoại ngữ. 

4. Nội dung chương trình: 

Thời gian Nội dung chương trình 

18h30-19h00 Mở phòng sự kiện và kiểm tra kĩ thuật 

19h00-19h05 Văn nghệ mở màn 

19h05-19h10 Giới thiệu mục đích chương trình và thành phần tham gia 

19h15-19h20 
Video về văn hóa các nước nói tiếng Anh vào dịp cuối 

năm và năm mới 

19h20-19h25 
Trình chiếu powerpoint về các hoạt động thường niên ở 

các nước khắp thế giới 

 
Các bạn Brunei giới thiêu về văn hóa Brunei vào dịp cuối 

năm và năm mới 

19h25-19h40 Game “Lucky money from Santa” 

19h40-19h45 Game “The flower circle” 

19h45-20h05 Game “Catch the reindeers” 

20h05-20h10 Văn nghệ 2 

20h10-20h15 Văn nghệ 3 

20h15-20h20 Tổng kết chương trình 

https://forms.gle/f29QPkbJCULXffSb8


 

A. “Lucky money from Santa” 

 Đây là trò chơi trả lời các câu hỏi mở về kiến thức do BTC cùng với khách mời 

người Brunei chuẩn bị. Có 10 câu hỏi liên quan đến kiến thức vừa được xem trong video 

và powerpoint vừa được trình chiếu. Từng câu hỏi sẽ được đưa ra để người chơi trả lời.  

 Cách chơi: MC và khách mời người Brunei sẽ lần lượt đọc câu hỏi rồi đếm 1, 2, 3 

đồng thời gửi toàn bộ câu hỏi vào chat box. Sau đó, người chơi sẽ gửi số thứ tự của câu 

hỏi trong chat box để giành quyền trả lời. Ai là người có chat phía sau gần với câu hỏi 

nhất sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời sai, MC sẽ gọi người có chat phía sau gần 

với câu hỏi thứ 2 và tương tự. Nếu trả lời đúng, người chơi sẽ được chuyển đến vòng 

quay may mắn để ngẫu nhiên nhận 1 trong 10 bao lì xì có mệnh giá ngẫu nhiên từ 1,000-

50,000 VNĐ. 

B. “The flower circle”: 

 Đây là trò chơi đi tìm 1 từ khóa. Từ khóa có bao nhiêu chữ cái thì sẽ có bấy nhiêu 

câu hỏi. Mỗi câu hỏi tương ứng 1 hàng ngang sẽ có đáp án là một từ mà trong đó có 1 

chữ cái được bôi đỏ. Chữ cái được bôi đỏ chính là 1 trong các chữ cái của từ khóa. Thứ 

tự các chữ cái của từ khóa tương ứng các hàng ngang sẽ được thay đổi.   

 Cách chơi: Một bạn Brunei sẽ được MC mời chọn hàng ngang. MC sẽ đọc câu 

hỏi rồi đếm 1, 2, 3, đồng thời đưa toàn bộ câu hỏi vào chat box. Sau đó, người chơi sẽ gửi 

số thứ tự của câu hỏi trong chat box để giành quyền trả lời. Ai là người có chat phía sau 

gần với câu hỏi nhất sẽ giành được quyền trả lời. Một bạn Brunei khác sẽ xác định câu trả 

lời vừa rồi là đúng hay sai. Nếu trả lời sai, MC sẽ mời người chơi có số thứ tự phía sau 

gần với câu hỏi và tương tự. Nếu trả lời đúng, người chơi sẽ được một bông hoa trên 

vòng hoa (the flower circle) mệnh giá 10,000 VNĐ.  

 Nếu trong quá trình chơi, người chơi nào muốn đoán từ khóa thì sẽ chat “I want 

to win the game”. Nếu đoán đúng từ khóa, người chơi sẽ nhận được vòng hoa của BTC 

và BTC sẽ tiếp tục hỏi các câu hỏi còn lại. Nếu đoán sai từ khóa, người chơi sẽ bị loại 

khỏi trò chơi và MC tiếp tục trò chơi. 

Phần thưởng cho từ khóa là vòng hoa với giá trị thay đổi theo số hàng ngang đã 

được trả lời đúng (hàng ngang 1-2: 50.000VNĐ, hàng ngang 3-4: 40.000VNĐ, hàng 

ngang 5-6: 30.000VNĐ, hàng ngang 7: 20.000VNĐ) 

C. “Catch the reindeers” 

Cách chơi: Người chơi sẽ đoán từ khóa thông qua hình ảnh được trình chiếu. MC sẽ lần 

lượt đưa ra các hình ảnh và chat vào chat box “picture number …”. Các người chơi sẽ gõ 

đáp án vào chat box. Nếu sau 5s mà không có ai trả lời được, sẽ có gợi ý được đưa ra từ 

MC. Người nhanh và chính xác nhất là người chiến thắng và nhận được phần quà từ 



Santa. Mỗi đáp án đúng sẽ giúp mọi người bắt được thêm một chú tuần lộc kéo xe để đón 

Giáng sinh.  

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Lucky money from Santa (dự kiến)   100,000 

The flower circle   7 hàng chữ    70,000 

     Từ khóa    30,000 

Catch the reindeers                        10 hình 100,000 

 Tổng cộng: 300,000  

 (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng.) 

VI. KINH PHÍ: Trích quỹ Đoàn Khoa Ngoại ngữ. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các thành viên trong Ban Tổ chức lên kế hoạch, liên hệ các điều kiện về nhân lực 

cần thiết để hoạt động được diễn ra thành công tốt đẹp. 

 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

 

TS. LÊ ĐỨC THOANG 

P. TRƯỞNG KHOA PT 

 

(đã ký) 

 

 

 

TS. CHÂU VĂN ĐÔN 

 

 

          

  

 


