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Kêu gọi Tình 

nguyện viên
Ban Tổ chức Hội nghị

Dựa trên phản hồi từ người tham gia và nhà tài trợ Hội nghị Thường niên lần thứ nhất của AOAC SEA 
2022 trong cuộc khảo sát sau sự kiện, địa điểm của Hội nghị năm 2023 được quyết định là T.P. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Thời gian diễn ra hội nghị là 2 ngày, dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2023.

Công việc Tình nguyện

Liên lạc đơn vị tổ chức sự kiện

Đăng ký sự kiện

Tài chính

Thiết kế đồ họa

Hậu cần (sự kiện)

Hậu cần (khách mời)

Công khai sự kiện - nói chung

Công khai sự kiện - Việt Nam

Liên lạc Khu vực công

Liên lạc Nhà tài trợ

Liên lạc Diễn giả khách mời

Phiên poster khoa học

https://aoac-sea.org/


Công việc Mô tả

Liên lạc đơn vị tổ chức 
sự kiện

Làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện để sắp xếp hội nghị về mặt hậu cần và các nhu 
cầu thực tế khác

Đăng ký sự kiện
Quản lý việc đăng ký tham dự và danh sách người tham dự với hệ thống đăng ký 
trực tuyến của AOAC SEA; làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện về việc đăng ký 
tham dự tại chỗ (vào ngày tổ chức hội nghị)

Tài chính Hỗ trợ Thủ quỹ AOAC SEA trong việc quản lý tài chính tài trợ và sự kiện

Thiết kế đồ họa Thiết kế nghệ thuật cho biểu ngữ, phông nền, bảng tên người tham dự hội nghị, 
v/v; hoặc liên lạc với đơn vị thiết kế đồ họa bên ngoài cho công việc này

Hậu cần (sự kiện)
Làm việc với đơn vị cung cấp địa điểm tổ chức (khách sạn) và bữa ăn; sắp xếp hậu 
cần cho hội nghị 2 ngày; phân phối tài liệu tiếp thị của nhà tài trợ vào túi hội nghị; 
và điều phối các giải thưởng và quà cảm ơn

Hậu cần (khách mời) Làm việc với công ty du lịch / khách sạn về lịch trình bay, nhà trọ, và phương tiện đi 
lại cho khách mời

Công khai hội nghị - nói 
chung

Quảng bá hội nghị thông qua Bản tin AOAC SEA, website chính thức, và các kênh 
truyền thông mạng xã hội

Công khai hội nghị - Việt 
Nam

Quảng bá hội nghị thông qua các phương tiện truyền thông địa phương. Sắp xếp 
việc chụp ảnh và/hoặc quay video, hoặc liên hệ với đơn vị tổ chức sự kiện về việc 
này

Liên lạc Khu vực công
Làm việc với khách mời khu vực công, sắp xếp tiếp đón / đi cùng với khách mời đại 
diện khu vực công, và làm việc với Tình nguyện viên Hậu cần khách mời để sắp 
xếp hậu cần

Liên lạc Nhà tài trợ Quản lý gói tài trợ, đăng ký tài trợ, và sắp xếp hậu cần liên quan đến các nhà tài trợ

Liên lạc Diễn giả khách 
mời

Điều phối việc mời các diễn giả, thu thập các bản abstract và presentation từ diễn 
giả, sắp xếp việc tiếp đón / đi cùng diễn giả, và làm việc với Tình nguyện viên Hậu 
cần khách mời để sắp xếp hậu cần

Phiên poster khoa học Quản lý việc đăng ký, đánh giá, chấp nhận poster khoa học; và phiên poster vào 
ngày tổ chức hội nghị

Kêu gọi Tình nguyện viên: Ban Tổ chức Hội nghị Thường niên 2023



Câu hỏi Trả lời

Tôi có cần phải có kinh nghiệm tổ 
chức sự kiện liên quan để làm trong 
Ban Tổ chức Hội nghị không?

Không. Nhiều tình nguyện viên cho Hội nghị thường niên lần thứ nhất 
của AOAC SEA năm 2022 đã học trong quá trình làm việc. Hơn nữa, 
sẽ có tình nguyện viên có kinh nghiệm hướng dẫn và làm việc cùng 
với bạn theo hình thức nhóm.

Làm thế nào để đăng ký tình nguyện? Xin vui lòng gửi email về annual.conference@aoac-sea.org trước 
ngày 28/2/2023, đồng thời chỉ ra (các) công việc mà bạn quan tâm.

Tôi có thể đề cử người khác không?

Có thể, nhưng bạn cần phải có sự cho phép của người đó. Nếu 
anh/chị đó không phải là thành viên của AOAC SEA, thì họ sẽ được 
mời đăng ký tham gia Thành viên Cá nhân -- miễn phí -- tại 
https://aoac-sea.org/.

Khối lượng thời gian tôi cần bỏ ra là 
bao nhiêu để làm việc cho ban tổ 
chức hội nghị này?

Bạn được kỳ vọng là sẽ tham dự phần lớn các cuộc họp kéo dài 1 
tiếng của Ban Tổ chức (hai tuần/lần, từ tháng 3 tới tháng 6; hàng 
tuần, vào tháng 7). Khối lượng công việc bổ sung có thời lượng trung 
bình là 1-4 tiếng/tháng, từ tháng 3 tới tháng 6; và 2-4 tiếng/tuần, vào 
tháng 7 -- tùy thuộc vào loại công việc. Với một số công việc nhất 
định, có thể cần thêm thời gian vào tuần ngay trước hội nghị.

Tôi vẫn có thể làm ngay cả khi thời 
gian không cho phép tôi tham dự toàn 
phần trong giai đoạn tháng 3 tới 
tháng 8 chứ?

Đúng vậy. Công việc có thể được phân bổ cho phù hợp với thời gian 
biểu của bạn.

Nếu tôi có thêm câu hỏi về công việc 
tình nguyện thì sao?

Xin vui lòng gửi email tới annual.conference@aoac-sea.org vào trước 
ngày 28/2/2023.

AOAC SEA có tài trợ cho Tình nguyện 
viên tham dự hội nghị không?

Có. AOAC SEA có tài trợ du lịch ở các cấp độ khác nhau cho Tình 
nguyện viên Ban Tổ chức Hội nghị Thường niên 2023.

Các câu hỏi thường gặp

GIỮ CẬP NHẬT VỚI CHÚNG TÔI

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ sứ mệnh của AOAC SEA trong việc triệu tập chính phủ, khối công nghiệp và học thuật để phát triển và 
xác nhận các tiêu chuẩn, phương pháp và công nghệ, và đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn của thực phẩm và các sản phẩm khác 

có ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
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