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CLB là một trong số những hội nhóm sinh viên 
hoạt động tích cực và ấn tượng nhất trong lĩnh 
vực chuyên môn về văn hóa - lịch sử trên địa bàn 

Hà Nội. Hoạt động chính của CLB là quảng bá hình ảnh, 
văn hóa Việt Nam tới các du khách trong và ngoài nước 
bằng nhiều hình thức như giới thiệu, hướng dẫn cho du 
khách tại các di tích văn hóa - lịch sử ở Hà Nội, tổ chức các 
sự kiện về văn hóa...

Bên cạnh những hoạt động trong trường, CLB Tuyên 
truyền Văn hóa - Lịch sử còn triển khai nhiều hoạt động 
chuyên môn khác ở phạm vi ngoài trường. Trong số đó, 
hoạt động thường xuyên nhất là việc CLB kết hợp với Sở 
Du lịch Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để giúp các 
thành viên trở thành những tình nguyện viên hỗ trợ cho 
hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh - văn hóa của thủ 
đô Hà Nội.

Vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, tại các điểm di 
tích: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng 
Long và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, các thành viên trong 
CLB luôn hoạt động rất nhiệt tình và sôi nổi, để lại nhiều 
ấn tượng đẹp trong mắt du khách trong và ngoài nước. 
Đã có nhiều khách du lịch nước ngoài sau khi được nghe 
thành viên của CLB giới thiệu về các di tích thì cảm thấy 
vô cùng thích thú và bày tỏ mong muốn đưa những mô 
hình hoạt động như vậy áp dụng tại đất nước họ. Để có 
được những hình ảnh tốt đẹp đó, các thành viên đã phải 
cố gắng rất nhiều trong việc trau dồi kiến thức về lịch sử, 
văn hóa. Và đặc biệt, họ luôn mang bên mình một tình 
yêu nồng nhiệt với với lịch sử, văn hóa để vượt qua được 
những khó khăn, thử thách trong quá trình hoạt động.

Không chỉ hoạt động hàng tuần tại các điểm di tích, CLB 
cũng kết hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp xây dựng 
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CLB Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử thuộc Hội Sinh viên Trường ĐH 
Khoa học Xã hội và Nhân văn có tiền thân là Đội Tuyên truyền Văn 
hoá Lịch sử Thăng Long – Hà Nội, thành lập năm 2009.
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các chương trình về văn hóa, lịch sử vô cùng ý nghĩa. Có 
thể kể đến một số chương trình như dự án bảo tồn và 
phát huy văn hóa nghệ thuật dân tộc "Tôi chèo về quê 
hương", chuỗi sự kiện "Về nguồn 2018"...

Bạn Tô Quang Minh, một thành viên của CLB cho biết: 
“Cũng phải nói rằng, thành viên của CLB có nhiều lợi thế 
trong hoạt động vì được đào tạo tại mái trường hàng đầu 
Việt Nam về các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Với 
việc được đào tạo bài bản, khoa học và sâu rộng về khối 
kiến thức xã hội và nhân văn, thành viên của CLB phần 
nào cảm thấy dễ dàng hơn khi trình bày những bài diễn 
thuyết dài và phức tạp”.

Các hoạt động của CLB không chỉ là sân chơi mà còn là 
những lớp học thực tế vô cùng sinh động để các thành 
viên có cơ hội được rèn luyện, thực hành và trau dồi kĩ 
năng. Với hệ thống kiến thức nền tảng vững vàng, các 
thành viên sẽ được sử dụng trực tiếp những kiến thức đó 
để trao đổi, giới thiệu với du khách, bạn bè trong và ngoài 
nước. Điều này khiến cho họ nhớ, hiểu và cảm thấy thích 
thú hơn trong việc học tập.

“Đã có nhiều thành viên của CLB tham gia nghiên cứu 
khoa học tại trường đạt kết quả cao với những đề tài được 
khai thác từ chính các điểm di tích mà các họ hoạt động. 
Bác Hồ từng nói: "Học phải đi đôi với hành", có lẽ đây là 
cơ hội "hành" rất thiết thực và ý nghĩa với các thành viên” 
– Tô Quang Minh chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, kĩ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ 
của các thành viên trong CLB cũng được cải thiện rất 
nhiều. Nhiều thành viên khi mới vào CLB còn rụt rè, ái 
ngại, không tự tin đối diện với người khác để nói chuyện. 
Tuy nhiên khi tham gia CLB, trở thành tuyên truyền viên 
về văn hóa, lịch sử của đất nước, họ phải thay đổi bản 

thân, tự luyện cho mình kĩ năng thuyết trình, kĩ năng giao 
tiếp, kĩ năng hướng dẫn để có thể hoàn thành tốt những 
nhiệm vụ được giao. Cũng có những bạn ngoại ngữ chưa 
tốt thì tham gia CLB để học tập và nâng cao khả năng của 
mình. Các thành viên trong cùng một đội luôn cùng nhau 
trao đổi kiến thức và giúp nhau cải thiện khả năng ngoại 
ngữ. Đặc biệt, CLB đã tự mở những lớp học ngoại ngữ 
miễn phí để giúp các thành viên có thêm có hội học tập, 
sử dụng ngoại ngữ thành thạo.

CLB Tuyên truyền Văn hóa - Lịch sử luôn tự hào là CLB/
đội nhóm sinh viên có số lượng thành viên đông, tài năng 
và có khả năng ngoại ngữ tốt. Không chỉ có Tiếng Anh, 
một số thành viên còn sử dụng được tiếng Trung, tiếng 
Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp,.. Ngoài ra, những kĩ năng 
tổ chức chương trình, sự kiện, truyền thông,.. cũng đều 
được các thành viên trau dồi và trải nghiệm thông qua 
những sự kiện hợp tác của CLB với các tổ chức trong và 
ngoài trường.

Có thể nói rằng sự phát triển của CLB Tuyên truyền Văn 
hóa - Lịch sử ngày hôm nay một phần không nhỏ là nhờ 
vào sự giúp đỡ và tạo điều kiện từ phía Ban Giám hiệu và 
các thầy cô giáo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
Không chỉ cung cấp kiến thức và kĩ năng chuyên ngành, 
các thầy cô giáo trong trường còn là người truyền thêm 
tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền 
thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc cho các thành viên trong 
CLB. Chắc chắn rằng với những nền tảng như thế, CLB 
Tuyên truyền Văn hóa – Lịch sử của Trường ĐH Khoa học 
Xã hội và Nhân văn sẽ có thêm những kết quả hoạt động 
ấn tượng và xứng đáng là một trong những CLB sinh viên 
giàu thành tích và bản sắc nhất trên địa bàn Hà Nội.


