
4. HỘI TRẠI VĂN HÓA THANH NIÊN 2018 KHOA KHOA H ỌC TỰ NHIÊN 

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên 2018, sáng 31/03/2018 đã diễn ra 
lễ khai mạc Hội trại Văn hóa Thanh niên khoa Khoa học Tự nhiên năm 2018.  

 

Diễn ra từ 31/03/2018 đến sáng ngày 01/04/2018, quy tụ khoảng 21 tiểu trại và hơn 
800 sinh viên của Khoa. Hội trại với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn 
sinh viên giao lưu, học hỏi, vui chơi và giải trí nhiều hơn. Tăng cường tình đoàn kết 
giữa các sinh viên trong khối ngành, giao lưu giữa Đoàn viên, thanh niên giữa chi 
Đoàn trực thuộc Đoàn Khoa. Đây cũng là dịp các bạn Đoàn viên thanh niên phát huy 
tính sáng tạo thông qua việc dựng và trang trí trại. 



 

Bạn Thảo Quyên – Chi đoàn Sinh học K41 đang thuyết trình và sinh hoạt trại 

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian giúp sinh 
viên có sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đồng thời tự đánh giá kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn – 
Hội của bản thân. 

 

Các bạn Đoàn viên chi đoàn Toán ứng dụng K41 đang sinh hoạt trại 

Song song đó, Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức đêm liên hoan văn nghệ 
“Science’s Show” và phần thi hái hoa dân chủ kết hợp với thi thời trang tái chế, qua 



đó thấy được tính sáng tạo và khéo léo của các bạn Đoàn viên thanh niên khi thiết kế 
từng bộ trang phục dự thi từ những vật liệu bỏ đi. 

 

Và cuối cùng, các bạn Đoàn viên, Thanh niên được gắn kết lại với nhau và quay quần 
bên ánh lửa trại, hòa chung vào âm nhạc thành một khối đoàn kết tiếp thêm lửa cho 
nhau, lửa là sự nhiệt huyết, đam mê, của cố gắng và cùng giúp nhau trong học tập và 
trong cuộc sống. 



 

Chương trình đốt lửa trại tại Vườn bàng Khoa Khoa học Tự nhiên 

Có thể nói, qua chuỗi hoạt động trong Tháng Thanh niên 2018, các bạn Đoàn viên, 
Thanh niên đã phát huy được tinh thần đoàn kết, hăng hái, tính sáng tạo lập thành tích 
chào mừng tháng thanh niên, tuổi trẻ khoa Khoa học Tự nhiên không ngừng cố gắng, 
luôn trao dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


