
CHUYẾN THỰC ĐỊA MANG NHIỀU Ý NGHĨA CỦA SINH VIÊN  

 LỚP K18VĐ, K18SĐ 

 

                               Ngô Thị Kim Anh 

 

Được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường, các 

phòng ban,  khoa Xã hội, ngày 16/4/2017 đoàn thực địa của hai lớp K18VĐ, 18SĐ 

gồm 39 sinh viên ( trong đó có 8 sinh viên Lào), và hai cô giáo: Ngô Kim Anh, 

Nguyễn Thị Hiền đã lên đường thực hiện kế hoạch thực địa năm 2016 – 2017. 

 

Ảnh 1: Tập thể giảng viên và sinh viên trong chuyến tham quan thực tế 

Điểm đến đầu tiên là Thủy điện Lai Châu thuộc huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai 

Châu), đây là thủy điện được xây dựng trên dòng sông Đà, bắt đầu khởi công từ 

năm 2011 và khánh thành 2016 với công suất 1200 MW (công suất chỉ đứng sau 

thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La). Sau đó đoàn đã thăm quan và thắp 

hương đền vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi). Qua đây sinh viên có điều kiện để hiểu thêm 

về lịch sử Việt Nam. Hành trình tiếp theo là thị xã Mường Lay, một thị xã nằm 

bên bờ hồ thủy điện, tại đây sinh viên được quan sát các yếu tố địa hình - địa 

mạo, đào phẫu diện, quan trắc các yếu tố khí tượng tại đài khí tượng thủy văn thị 

xã, tìm hiểu đặc điểm khí hậu - thủy văn và sinh vật. Sinh viên được nghe báo 



cáo về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Mường Lay. Ngày 18/4/2017 

đoàn thực địa đã trở về trường, hoàn thành một chuyến đi tốt đẹp. 

 

Ảnh 2. Tham quan tại Đền vua Lê Thái Tổ 

Qua những chuyến thực địa, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại địa phương. 

Đồng thời, chúng ta thấy được tinh thần tập thể, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, sự sôi 

nổi, năng động của tuổi trẻ và đặc biệt là giúp sinh viên thêm yêu thích, hứng thú với 

môn học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

 

 


