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Lời đầu tiên, Ban Tổ chức chương trình Hội trại Sinh viên sáng tạo “INNOVATION

CAMP 2022” gửi đến Quý Doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân

trọng.

Nhằm tạo một sân chơi trí tuệ, sáng tạo, phát huy khả năng ứng dụng kiến thức

học tập vào thực tiễn; thúc đẩy và ươm mầm khát vọng khởi nghiệp của các

bạn trẻ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, Đoàn trường và TT Đổi mới

Sáng tạo & Chuyển giao Công nghệ trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM tổ

chức Hội trại Sinh viên sáng tạo “INNOVATION CAMP 2022” dành cho toàn thể

sinh viên năm nhất và năm hai, đem đến cơ hội cho các sinh viên phát huy khả

năng sáng tạo và thử thách giới hạn bản thân. 

Được sự ủng hộ và cho phép của Ban Giám hiệu nhà Trường, chương trình hứa

hẹn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét và có

chiều sâu hơn về các vấn đề chung của xã hội, đặc biệt là phục vụ cho bản

thân, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của một công dân tích cực, những

người chủ đất nước trong tương lai. Hội trại sẽ được tổ chức với sự đa dạng về

hình thức lẫn nội dung. 

Để chương trình diễn ra thuận lợi và thành công, Ban tổ chức rất mong nhận

được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình từ Quý Doanh nghiệp dưới hình thức tài

trợ phần thưởng, quà tặng (hiện vật) hoặc tài trợ hiện kim cho chương trình. Ban

tổ chức cam đoan chương trình tiếp cận được lượng sinh viên tương tác tối đa,

hơn 20,000 sinh viên, phụ huynh và lãnh đạo trường Đại học Quốc tế và các

trường lân cận. Đây cũng chính là cơ hội để Quý Doanh nghiệp quảng bá

thương hiệu của mình một cách rộng rãi và đồng hành cùng các bạn sinh viên

xuyên suốt thời gian chương trình diễn ra. Ban tổ chức rất mong nhận được sự

quan tâm và hợp tác tài trợ từ Quý Doanh nghiệp. Chúng tôi xin cam đoan mọi

quyền lợi của nhà tài trợ đều được bảo vệ và thực hiện đúng theo thỏa thuận

hai bên.

Kính chúc Quý Doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững.

BAN TỔ CHỨC 

Lời NgỏLời NgỏLời Ngỏ
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Giới thiệu

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCMTrường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCMTrường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

21

20

0701

98%

8800+

2003

305 +

Ngành nghề đào tạo Đại học và Sau Đại

học với các trường đối tác có thứ hạng cao

tại Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand

Ngành nghề Đào tạo

Doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác với trường

Sinh viên bậc Đại học

và Sau Đại học

Trường Đại học thành viên trực thuộc Đại

học Quốc gia TP.HCM 
trong 

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Thành lập năm

Là Đại học công lập đa ngành đầu tiên tại Việt Nam sử dụng

hoàn toàn TIẾNG ANH trong giảng dạy và nghiên cứu. 
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Thời gian:Thời gian:Thời gian:

Địa điểm:Địa điểm:Địa điểm:

Đối tượng:Đối tượng:Đối tượng:   

Giới thiệu

INNOVATION CAMP 2022INNOVATION CAMP 2022INNOVATION CAMP 2022

04 -11/12/2022 

Trường ĐH Quốc tế và Khu công nghệ

phần mềm, ĐHQG-HCM.

Sinh viên năm 1-2 các trường Đại học

trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội trại sinh viên sáng tạo Innovation Camp là sân

chơi trí tuệ và sáng tạo dành cho các bạn sinh viên

năm 1 và năm 2, phát huy khả năng làm việc nhóm

và  ứng dụng các kiến thức học tập vào thực tiễn,

để có thể nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo

của thế hệ trẻ.
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Giới thiệu

INNOVATION CAMP 2022INNOVATION CAMP 2022INNOVATION CAMP 2022
Chuỗi Hội thảo và Tập huấn Kỹ năngChuỗi Hội thảo và Tập huấn Kỹ năngChuỗi Hội thảo và Tập huấn Kỹ năng

Hội trại Sinh viên Sáng tạo “Innovation Camp 2022”Hội trại Sinh viên Sáng tạo “Innovation Camp 2022”Hội trại Sinh viên Sáng tạo “Innovation Camp 2022”

Cuộc thi "EXPLOSION"Cuộc thi "EXPLOSION"Cuộc thi "EXPLOSION"

Các lớp tập huấn kỹ năng cần thiết trong việc thảo luận, tìm

kiếm thông tin, xử lý tình huống cũng như thể hiện quan điểm

riêng của mình trong việc giải quyết các vấn đề xoay quanh

cuộc sống. Dự kiến gồm 3 kỹ năng:

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Trí tuệ cảm xúc

Vòng 1: Xây dựng ý tưởng

Vòng 2: Trình bày ý tưởng

Xây dựng ý tưởng, trình bày thông qua báo cáo theo quy định.

BGK sẽ chấm điểm và chọn ra 15 - 20 nhóm xuất sắc nhất để vào

vòng trình bày ý tưởng.

Mỗi đội được vào vòng trong có 15 phút để trình bày ý tưởng (và trả

lời câu hỏi từ BGK.

Ngày Hội "Green For Life"Ngày Hội "Green For Life"Ngày Hội "Green For Life"

Dự kiến ngày hội trao đổi đồ cũ (quần áo, sách,…) hoặc hoạt động sáng tạo các

sản phẩm tái chế (từ hộp carton, chai nhựa..vv),...

Các hoạt động kết nốiCác hoạt động kết nốiCác hoạt động kết nối   

Hoạt động văn nghệ, giao lưu, chia sẻ giữa các trại sinh và BTC.
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Nhìn lại

2019

2021

2019

2021

Fanpage IU Innovation Camp

Hội trại sinh viên sáng tạo Innovation Camp được tổ chức lần đầu tiên vào

năm 2019 với mục đích là một sân chơi giúp thúc đẩy các bạn sinh viên phát

huy khả năng sáng tạo, làm quen với việc lên ý tưởng và lập kế hoạch hướng

đến giải quyết các vấn đề của bản thân và đang được xã hội quan tâm.

Chương trình đã được triển khai tổ chức qua hai mùa và đạt được những

thành công nhất định.

INNOVATION CAMPINNOVATION CAMPINNOVATION CAMP

Thí Sinh

118118
Ý tưởng

2828
Giải thưởng

1515TrTr
Lớp Kỹ năng

0404

Lượt Theo dõi

2,800+2,800+
Lượt Tiếp cận

10,000+10,000+

Thí Sinh

228228
Sản phẩm

5757
Trường Đại học

1515
Ý tưởng

40+40+
Đội

5151
Hoạt động

1313
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Lịch hoạt động chi tiếtLịch hoạt động chi tiếtLịch hoạt động chi tiết

Thông tin giới thiệu diễn giả

Giới thiệu ban cố vấn

Thông tin các nhà tài trợ

Khởi động chương trình

Thông tin đăng ký tham dự

Thông tin các chương trình tập huấn

Thông tin chi tiết các hoạt động

Giải đáp thắc mắc của thí sinh đăng ký 

17/11/2022

Cập nhật thông tin các buổi tập

huấn và các hoạt động kết nối

21/11 - 27/11

4/12 - 9/12

23/11 - 30/11

28/11 - 3/12

Đặt bàn truyền thông tại trường ĐH

Quốc tế

Truyền thông online tại fanpage

các trường trên địa bàn TP

HỘI TRẠI

INNOVATION CAMP
10/12 - 11/12

12/12 - 20/12 

Tổng kết chương trình

Thực hiện các quyền lợi tài trợ

Hành trình doanh nhân

Vòng 1 cuộc thi "Explosion"

Lửa trại - giao lưu

Vòng chung kết "Explosion"

Lễ tổng kết và trao giải

10/12/2022 (thứ 7)

11/12/2022 (chủ nhật)
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 Lượt like Lượt follower

Số lượng sinh

viên tiếp cận

dự kiến

IU Innovation Camp 2.600 2.800 20.000

IU Youth Page - Tuổi trẻ

Đại học Quốc tế
12.000 12.000 15.000

IU Union of Students - 

 Hội Sinh Viên ĐH Quốc

tế

4.128 4.664 10.000

IU Innovation and

Startups
1.717 1.900 5.000

Kênh Truyền thôngKênh Truyền thôngKênh Truyền thông

Báo Giáo dục thời đại; Báo Thanh niên,Báo Giáo dục thời đại; Báo Thanh niên,Báo Giáo dục thời đại; Báo Thanh niên,

Báo Người Lao động;Báo Người Lao động;Báo Người Lao động;

Báo Tuổi Trẻ…Báo Tuổi Trẻ…Báo Tuổi Trẻ…

Truyền hình HTV, TruyềnTruyền hình HTV, TruyềnTruyền hình HTV, Truyền

hình Quốc hội...hình Quốc hội...hình Quốc hội...

Vòng chung kết cuộc thi ExplosionVòng chung kết cuộc thi ExplosionVòng chung kết cuộc thi Explosion

và chương trình traovà chương trình traovà chương trình trao      giải, tổng kếtgiải, tổng kếtgiải, tổng kết

tại fanpage IU Innovation Camptại fanpage IU Innovation Camptại fanpage IU Innovation Camp

hcmiu.edu.vn;hcmiu.edu.vn;hcmiu.edu.vn;

iuyouth.edu.vn;iuyouth.edu.vn;iuyouth.edu.vn;

citt.hcmiu.edu.vncitt.hcmiu.edu.vncitt.hcmiu.edu.vn

IU Innovation CampIU Innovation CampIU Innovation Camp

Trường Đại Học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP. HCMTrường Đại Học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP. HCMTrường Đại Học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP. HCM

IU Youth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tếIU Youth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tếIU Youth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế

IU Union of Students - IU Union of Students - IU Union of Students - Hội Sinh viên Trường Đại học Quốc tếHội Sinh viên Trường Đại học Quốc tếHội Sinh viên Trường Đại học Quốc tế

Fanpage 13 Cơ sở Trực thuộc Đoàn TN - Hội SV và 36 CLB/Fanpage 13 Cơ sở Trực thuộc Đoàn TN - Hội SV và 36 CLB/Fanpage 13 Cơ sở Trực thuộc Đoàn TN - Hội SV và 36 CLB/

Đội/Nhóm của trườngĐội/Nhóm của trườngĐội/Nhóm của trường

Fanpage Đoàn TN - Hội SV và các CLB/Đội/NHóm các trườngFanpage Đoàn TN - Hội SV và các CLB/Đội/NHóm các trườngFanpage Đoàn TN - Hội SV và các CLB/Đội/NHóm các trường

trên địa bàn thành phốtrên địa bàn thành phốtrên địa bàn thành phố

IU IIU IIU Innovation and Startupsnnovation and Startupsnnovation and Startups
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Quyền lợi Nhà Tài trợQuyền lợi Nhà Tài trợQuyền lợi Nhà Tài trợ

Gói tài trợ

Tài trợ Vàng

 

 

 

 

Tài trợ Bạc Tài trợ 

Đồng hành

 

 

 

30.000.000đ 20.000.000đ 10.000.000đ

Quyền lợi truyền thông

Logo nhà tài trợ (NTT) xuất hiện trên các ấn phẩm

truyền thông chương trình (tờ rơi, áp phích,

standee, backdrop, hình ảnh trên Website,

Fanpage, email quảng bá, video clip quảng bá..)

1:1 1:1 1:2

Logo NTT xuất hiện trên Website, Fanpage chương

trình, các ấn phẩm truyền thông trực tiếp (hệ

thống bảng thông báo, bảng tin, LCD thang máy,

thẻ đeo BTC...) và trực tuyến của trường Đại học

Quốc Tế.

✔ ✔ ✔

Đăng bài giới thiệu và cảm ơn NTT trên Website,

Fanpage chương trình
✔ ✔ ✔

Đăng bài hỗ trợ truyền thông các sự kiện, thông

tin đơn vị tài trợ trong thời gian diễn ra chương

trình Innovation Camp 2022 trên các kênh truyền

thông của BTC

✔ ✔ ✔

Hỗ trợ miễn phí đăng thông tin hoạt động của

doanh nghiệp, chương trình tuyển dụng trên

website IU Job Hub và fanpage hợp tác kết nối

doanh nghiệp trường ĐHQT

1 năm 6 tháng 3 tháng 

Logo NTT xuất hiện trên banner giới thiệu thông tin

chương trình treo trước sảnh chính trường (kích

thước 15m x 1.5m) trong 1 tháng

✔ ✔ ✔

Treo phướn quảng cáo, phát tờ rơi, hình ảnh, sản

phẩm của NTT trong chuỗi sự kiện
✔ ✔  

Đặt banner quảng bá thông tin của NTT tại mái

che chờ xe buýt trong khuôn viên trường (kích

thước 2.4x1.2m) trong 6 tháng. 

2 bảng 1 bảng  

Logo NTT xuất hiện trên vật phẩm sử dụng và quà

tặng lưu niệm cho người tham dự
✔  

Logo NTT được xuất hiện trên đồng phục của trại

sinh tham dự 
✔  

Dữ liệu trại sinh tham dự hội trại ✔ ✔  

Hashtag NTT kèm dòng chữ “Cuộc thi được tài trợ

bởi NTT Vàng - Tên Công ty” xuất hiện trong nội

dung bài dự thi (caption, video) của các đội thi

✔  
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Quyền lợi Nhà Tài trợQuyền lợi Nhà Tài trợQuyền lợi Nhà Tài trợ

 
Nhà tài trợ Vàng

30.000.000đ

Nhà tài trợ Bạc

20.000.000đ

Nhà tài trợ Đồng

hành

10.000.000đ

Quyền lợi trong ngày diễn ra và sau chương trình

Video giới thiệu NTT được chiếu xen kẽ trong Lễ

khai mạc Hội trại
4 phút 3 phút 2 phút

Trưng bày tặng phẩm NTT ✔ ✔ ✔

Standee NTT (cung cấp bởi NTT) được đặt ở khu

vực tổ chức
✔ ✔ ✔

Đại diện NTT được phát biểu trong ngày trao giải

và bế mạc Hội trại
✔   

Nhận hỗ trợ từ BTC tổ chức các seminar tuyển

dụng, hoạt động đặt booth quảng bá, phát hành

sản phẩm tại trường ĐHQT trong 01 năm

2 chương trình 1 chương trình 1 chương trình

Đại diện NTT tham dự và được giới thiệu tại Lễ

khai mạc Hội trại
✔ ✔ ✔

Đại diện NTT trao thưởng cho thí sinh đạt giải ✔ ✔  

Nhận Thư cảm ơn, quà từ BTC và cơ hội hợp tác

trong các sự kiện tương lai
✔ ✔ ✔

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Giá trị của hiện kim chiếm tối thiểu 60% tổng gói giá trị tài trợ.

Giá trị của hiện vật được tính bằng 50% khi quy đổi ra giá trị tiền mặt.

Nhà tài trợ bằng hiện vật sau khi quy đổi sang giá trị tiền mặt theo quy định, được

hưởng mọi quyền lợi như nhà tài trợ tiền mặt có giá trị tương đương. 

Quyền lợi tài trợ có thể trao đổi và thỏa thuận thêm để cùng có lợi cho đôi bên.

II. Nguyên tắc Tài trợ
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Giới thiệu đơn vị tổ chức
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trường Đại học Quốc tế,Trường Đại học Quốc tế,Trường Đại học Quốc tế,   

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế (Ho Chi Minh Communist Youth

Union of International University) là đầu tàu cho các hoạt động của tuổi trẻ Đại học Quốc tế và

là nơi đào tạo nên những thế hệ cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết. Đoàn Thanh niên Trường Đại học

Quốc tế do Ban Chấp hành Đoàn trường điều hành cùng với các Đoàn Khoa/Bộ môn trực thuộc.

Tất cả cùng tạo nên một tập thể đoàn kết, tạo điều kiện để các bạn Đoàn viên rèn luyện và phát

triển bản thân.

Đổi mới sáng tạo mở (HST ĐMST) và chuyển giao các công nghệ nghiên cứu của nhà trường cho

địa phương, góp phần vào mô hình tăng trưởng cho xã hội theo cách bền vững.

Sau gần 04 năm hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục phát triển

bền vững, CITT đã tổ chức, đồng hành, tham gia gần 100 sự kiện trong nước và quốc tế, góp

phần hình thành hơn 130 ý tưởng/dự án và hỗ trợ các dự án gặt hái hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ. 

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ (Center for

Innovation and Technology Transfer – CITT) là đơn vị sự nghiệp thuộc

trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM với chức năng phát triển Hệ sinh thái

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo &Trung tâm Đổi mới Sáng tạo &Trung tâm Đổi mới Sáng tạo &

Chuyển giao Công nghệ (CITT)Chuyển giao Công nghệ (CITT)Chuyển giao Công nghệ (CITT)

FanpageFanpageFanpage

WebsiteWebsiteWebsite

Email:Email:Email:

Điện thoại:Điện thoại:Điện thoại:

Phòng:Phòng:Phòng:   

Email:Email:Email:

WebsiteWebsiteWebsite

Fanpage:Fanpage:Fanpage:

Phòng:Phòng:Phòng:   

IU Youth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế

iuyouth.edu.vn

office@iuyouth.edu.vn

(028) 3724 4270 (Ext 3730)

O1. 106 Trường ĐH Quốc tế (KP6, P. Linh Trung,

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

citt@hcmiu.edu.vn

citt.hcmiu.edu.vn

IU Innovation and Startups

O2.303 Trường ĐH Quốc tế (KP6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

IU-CITT: Let's create our innovation journey!IU-CITT: Let's create our innovation journey!IU-CITT: Let's create our innovation journey!
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https://www.facebook.com/iuyouth
http://iuyouth.edu.vn/
mailto:office@iuyouth.edu.vn
mailto:citt@hcmiu.edu.vn
http://citt.hcmiu.edu.vn/
https://www.facebook.com/IUInnovationAndStartups


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng O1.106 (VP Đoàn Thanh niên)

(028) 3 724 4270 – ext: 3730

Phòng O2.303 (TT Đổi mới Sáng tạo & Chuyển giao Công nghệ)

(028) 3 724 4270 – ext: 3949

 

Thông tin liên hệThông tin liên hệThông tin liên hệ

ThS. Nguyễn Đăng QuangThS. Nguyễn Đăng QuangThS. Nguyễn Đăng Quang

 Bí thư Đoàn  trường, Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên

ndquang@hcmiu.edu.vn

0933 346 839

12

ThS. Nguyễn Ngọc Đan ThùyThS. Nguyễn Ngọc Đan ThùyThS. Nguyễn Ngọc Đan Thùy

Tổ trưởng Tổ Đổi mới Sáng tạo - TT Đổi mới Sáng tạo &

 Chuyển giao Công nghệ

nndthuy@hcmiu.edu.vn

0989 961 598

mailto:ltqmai@iuyouth.edu.vn
mailto:ltqmai@iuyouth.edu.vn

