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Về việc tuyển tình nguyện viên cho IChO 2014 

(kèm theo công văn số: 1463 / KHTN – IChO2014) 

 

Ngày 23/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 211/QĐ-TTg phê 

duyệt đề án “Tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam” 

(gọi tắt là IChO 2014). Theo đề án, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao là đơn vị chủ trì tổ chức IChO 

2014. Olympic Hóa học quốc tế năm nay diễn ra tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 20-

29/07/2014 với sự tham gia của khoảng 600 học sinh và giáo viên đến từ 80 quốc gia 

trên thế giới. 

      Để tổ chức thành công IChO 2014, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhu cầu 

tuyển tình nguyện viên thực hiện các công việc hỗ trợ học sinh và giáo viên các nước 

tham gia các hoạt động của Olympic. 

 

1. Đối tượng tuyển chọn 

- Sinh viên năm thứ 3, 4 hệ đại học chính quy có học lực khá trở lên và sử dụng 

thành thạo một trong các thứ tiếng sau đây: 

Tiếng Anh Tiếng Hàn Quốc 

Tiếng Pháp Tiếng Đức 

Tiếng Trung Quốc Tiếng Nhật 

Tiếng Nga  

 

- Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm  cao đối với công việc được giao. 

- Có ngoại hình và khả năng giao tiếp tốt. 

- Ưu tiên các sinh viên đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội hoặc có 

kinh nghiệm trong các mảng công việc đối ngoại, truyền thông, tổ chức sự kiện. 

2. Quyền lợi của tình nguyện viên 

- Được thường xuyên sử dụng và hoàn thiện ngoại ngữ trong công việc. 

- Được tham gia tập huấn, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm. 

- Được tham gia 1 dự án có quy mô lớn, được làm việc với các giáo sư, tiến sĩ 

nổi tiếng, học sinh ưu tú trong và ngoài nước. 

- Được hưởng các chế độ bồi dưỡng theo quy định của Ban Tổ chức. 

- Được làm việc trong môi trường năng động, trách nhiệm. 



- Được đi tham quan các danh lam thắng cảnh cùng  với học sinh các nước dự 

thi. 

- Được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp giấy chứng nhận nếu hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

 

3. Nghĩa vụ của tình nguyện viên 

- Phục tùng mệnh lệnh và tuân theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức IChO 2014. 

- Trong suốt thời gian được triệu tập phục vụ IChO 2014, phải thường trực và sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24h (đặc biệt là những tình nguyện viên được phân 

công phụ trách các đoàn học sinh). 

- Thực hiện đúng lịch làm việc và thời gian biểu mà Ban Tổ Chức đã quy định 

theo chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp. 

- Giao tiếp văn minh, lịch sự với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. 

- Giữ gìn tài sản của cuộc thi và của các di tích đến tham quan. 

 

4. Nguyên tắc tuyển chọn  

         Ứng viên phải nộp hồ sơ xin xét tuyển về trường theo quy định. Căn cứ vào hồ 

sơ, nhà trường sẽ gửi giấy báo để các ứng viên tham dự kỳ kiểm tra năng lực được tổ 

chức vào cuối tháng 5 năm 2014. 

 

5. Hồ sơ tuyển dụng 

- Đơn xin làm tình nguyện viên (theo mẫu gửi kèm). 

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. 

(Đơn và lý lịch viết theo mẫu gửi kèm hoặc xem trên website 

http://icho2014.hus.edu.vn/), có xác nhận của trường sinh viên đang theo học. 

 

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ  

- Thời gian: Từ 08/05/2014 đến 26/05/2014. 

- Địa điểm: Văn phòng IChO: Phòng 306C, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Điện thoai: 04. 35406050. 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trân trọng thông báo. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP IChO. 
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