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Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên
Học kỳ I, năm học 2017 - 2018
--------------Thực hiện Chƣơng trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học
2017 - 2018 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam”,
căn cứ Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2017 - 2018 của 27/27 Hội Sinh viên cấp
tỉnh, thành phố, 24/46 Hội Sinh viên cấp trƣờng trực thuộc và Phụ lục số liệu sơ kết
học kỳ I, năm học 2017 – 2018 của 23/27 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố, 23/46
Hội Sinh viên cấp trƣờng trực thuộc; Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt
Nam đánh giá sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học
2017 - 2018, cụ thể nhƣ sau:
I. TÌNH HÌNH SINH VIÊN
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động Thƣơng binh và xã
hội, tổng số sinh viên hiện nay có khoảng 2,4 triệu sinh viên đang theo học tại
635 trƣờng đại học, cao đẳng và học viện trên cả nƣớc (trong đó có 1,8 triệu sinh
bậc đại học và 600 nghìn sinh viên bậc cao đẳng). Tổng số 1.041.721 hội viên
sinh hoạt tại 285 trƣờng có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thuộc 27 Hội Sinh
viên cấp tỉnh, thành phố và Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam.
Trong học kỳ I, tình hình tƣ tƣởng sinh viên cơ bản ổn định. Sinh viên
tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; chấp hành chủ
trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, thể hiện tình
yêu quê hƣơng, đất nƣớc và chủ quyền dân tộc; nhiệt tình tham gia các phong
trào do tổ chức Đoàn, Hội phát động. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 tới nội dung, phƣơng thức giảng dạy và định hƣớng nghề nghiệp việc làm đã
đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đào tạo trong nhà trƣờng, sinh viên đã có sự
chủ động hơn trong việc tích lũy tri thức về công nghệ thông tin, cập nhật kịp
thời và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới vào học
tập và cuộc sống. Nhu cầu việc làm năm 2018 đƣợc dự báo sẽ tăng mạnh đối với
các khối ngành sản xuất, kinh doanh và xây dựng - kỹ thuật xây dựng cũng tác
động lên sự lựa chọn ngành, nghề đào tạo của sinh viên. Sự kiện Việt Nam lần
thứ 2 giữ vai trò chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dƣơng APEC trong đó đặc biệt là các tuyên bố chung, chính sách phối hợp tác
động tới kinh tế Việt Nam đã nhận đƣợc sự quan tâm rất lớn của sinh viên.
Đầu năm học 2017 – 2018, sinh viên Việt Nam đƣợc tham gia nhiều đợt
giáo dục chính trị trọng điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử
và dấu mốc trong quan hệ ngoại giao của đất nƣớc: Chuỗi hoạt động tọa đàm,
gặp mặt và lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mƣời Nga; Chƣơng trình
“Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam – Lào 2017” nhân Kỷ niệm 55 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao, 40 năm ký thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào;

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Đây cũng là
thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ
XI (Nhiệm kỳ 2017 – 2022), sinh viên Việt Nam đã đƣợc tham gia nhiều đợt lấy
ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện đại hội, tạo dựng đƣợc hình ảnh, bản sắc và
đặc trƣng của sinh viên trong chƣơng trình hành động nhiệm kỳ mới của tổ chức
Đoàn. Cụ thể hóa tinh thần và nghị quyết của Đại hội, sinh viên Việt Nam đã có
sự quan tâm và thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã
hội, tích cực chủ động trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Phần lớn
sinh viên đã có sự chọn lọc trong việc tiếp nhận thông tin, có ý thức trong việc
phản biện các luận điệu sai trái từ các nguồn tin không chính thông trên mạng xã
hội. Tuy vậy, vẫn còn một số bộ phận sinh viên sống thiếu lý tƣởng, thiếu trách
nhiệm, thực dụng; ý thức chấp hành pháp luật, luật giao thông đƣờng bộ chƣa
tốt, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; chƣa có ý thức xây dựng mục tiêu học
tập, bằng lòng với điểm số trung bình, không có sự phấn đấu, dễ bị ảnh hƣởng
của những trào lƣu văn hóa không lành mạnh.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh
viên Việt Nam”
Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam ban hành hƣớng dẫn
chủ đề năm học 2017-2018 trong đó định hƣớng giải pháp cho các cấp bộ Hội
“Nâng cao chất lượng Hội viên”, “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Hội”,
“Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cơ sở” và “Nâng cao chất lượng công
tác kiểm tra, khen thưởng của Hội”. Có 26/27 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố
và 33/46 Hội Sinh viên cấp trƣờng trực thuộc chọn chủ đề năm học theo chủ đề
năm của Trung ƣơng Hội ban hành. Riêng Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên chọn
chủ đề năm học 2017 – 2018 là “Sinh viên Thái Nguyên xây dựng Hội vững
mạnh, xung kích, sáng tạo và khởi nghiệp”.
Đối với giải pháp “Nâng cao chất lượng Hội viên”, Trung ƣơng Hội Sinh
viên Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ
chức Chƣơng trình “Ngày hội Tân sinh viên – Vững bước tương lai” thu hút hơn
20.000 tân sinh viên tham dự. Cùng với đó, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố,
các trƣờng trực thuộc Trung ƣơng cũng tổ chức các hoạt động chào tân sinh
viên, các chƣơng trình định hƣớng giới thiệu hoạt động phong trào và các CLB,
đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên các cấp với nhiều hình thức mới lạ, hấp
dẫn1.
Đối với giải pháp “Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Hội”, Trung
ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh
viên chủ chốt cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 với sự tham dự của 49 đại biểu học
tập các chuyên đề: “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hóa cho sinh viên”, “Phương pháp nắm bắt và xử lý tình hình tư tưởng, dư
1

Một số đơn vị tổ chức hoat động chào đón tân sinh viên tiêu biểu: Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức
“Ngày hội chào tân sinh viên và các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện” thu hút hơn 5000 tân sinh viên tham gia trải
nghiệm các hoạt động giới thiệu mô hình và phong trào sinh viên thủ đô. Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ
chức “Ngày hội chào đón tân sinh viên” thu hút sự tham dự của gần 1.500 sinh viên từ 12 trƣờng đại học, cao
đẳng với các hoạt động nhƣ: Hội thi dân vũ, đồng diễn với chủ đề “Sức trẻ sinh viên”; hội thi Rung chuông vàng
chủ đề “Tự hào sinh viên Việt Nam”; hội thi tự giới thiệu với chủ đề “Tự hào sinh viên Cần Thơ”.
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luận sinh viên và đấu tranh các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên
mạng xã hội”, “Công tác tổ chức đại hội, hội nghị Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp
trường”, “Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, “Vấn đề
nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp thời đại cuộc cách mạng 4.0”. Các cơ sở Hội
chủ động triển khai chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên
Việt Nam” dƣới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực: Hội Sinh viên thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dƣơng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, tỉnh Đắc Lắc tổ chức tập huấn cán bộ Hội Sinh viên các cấp; Hội
Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dƣơng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ
chức cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” cấp tỉnh, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức “Liên hoan Chi hội vững mạnh thành phố Hồ Chí Minh” năm 2017.
Đối với giải pháp “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cơ sở”, “Nâng
cao chất lượng công tác kiểm tra, khen thưởng” Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt
Nam chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc tập trung triển khai trong học kỳ II năm
học 2017 – 2018.
2. Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”
2.1. Công tác tuyên truyền và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”
Học kỳ I năm học 2017 – 2018, với trọng tâm phát triển các phƣơng thức
truyền thông sáng tạo, gần gũi, lan tỏa rộng rãi phong trào tới sinh viên, đặc biệt
là đối tƣợng sinh viên năm nhất, Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo
Hội Sinh viên các cấp tập trung triển khai nhiều hình thức tuyên truyền mới, đa
dạng nhƣ: diễn đàn trên mạng xã hội, trang tin điện tử, bản tin, ngày hội “Sinh
viên 5 tốt”. Tiếp tục quan tâm, duy trì thực hiện phƣơng thức tuyên truyền
phong trào “Sinh viên 5 tốt”: các thiết kế poster tuyên truyền, các sản phẩm bút,
vở, lịch, sổ tay…; tuyên truyền thông qua các sự kiện quan trọng của trƣờng
nhƣ: các ngày lễ kỷ niệm, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, website, chuyên
san của nhà trƣờng, các bản tin, thông báo của Hội Sinh viên và các câu lạc bộ,
đội nhóm. Tuyên truyền phong trào thông qua các cuộc thi, các hoạt động,
chƣơng trình do Hội Sinh viên tổ chức2. Trong học kỳ I đã có 1.016 hoạt động
giới thiệu và hỗ trợ 53.619 sinh viên trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt” các cấp. Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố đã chủ động lựa
chọn chỉ đạo điểm đối các cơ sở hội điển hình tiêu biểu trong phong trào “Sinh
viên 5 tốt”, nhân rộng phƣơng thức triển khai phong trào phù hợp với đặc thù
sinh viên từng trƣờng, khối ngành đào tạo. Kết quả, đã có 352.653 sinh viên
đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, các cấp bộ Hội đã tuyên
dƣơng và trao tặng 124 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ƣơng (tăng 134%
so với năm học 2016 – 2017), 13 danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung
ƣơng (tăng 7% so với năm học 2016 – 2017), 2.067 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
cấp tỉnh, thành, đại học khu vực (tăng 47% so với học kỳ I năm học 2016 –
2017), 20.447 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trƣờng (tăng 53.6% so với học kỳ
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Một số hoạt động tuyên truyền tiêu biểu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Ngày hội Sinh viên Sƣ phạm - UP
2017” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, chƣơng trình “Xây dựng hình mẫu
cán bộ Hội” của Hội Sinh viên Đại học Ngoại thƣơng Cơ sở 2 trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh;
mô hình “Tổng đài Sinh viên 5 tốt”, Chƣơng trình “Tọa đàm nâng cao chất lượng phong trào Sinh viên 5 tốt”
của Hội Sinh viên trƣờng Đại học Hải Phòng trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng.
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I năm học 2016 – 2017), 598 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp (tăng 27.7% so
với học kỳ I năm học 2016 – 2017).
Trong học kỳ I, công tác kết nối, phát huy và hỗ trợ cho sinh viên sau khi
đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã đƣợc các cơ sở Hội quan tâm triển khai. Việc
thành lập mới, nâng cao chất lƣợng hoạt động của mô hình CLB “Sinh viên 5
tốt”, tổ chức ngày hội “Sinh viên 5 tốt”, diễn đàn “Sinh viên 5 tốt” bắt đầu diễn
ra trên diện rộng; tuy nhiên việc chủ động kết nối với doanh nghiệp, giới thiệu
sinh viên kiến tập, thực tập, tiến tới tạo đầu ra chất lƣợng cho sinh viên đạt danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau khi tốt nghiệp ra trƣờng vẫn chủ yếu tập chung ở các
tỉnh, thành phố lớn, chƣa mang lại đƣợc hiệu ứng cộng hƣởng cho giá trị của
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”3.
2.2 Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
2.2.1 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:
Bƣớc vào năm học 2017 – 2018, với trọng tâm triển khai chỉ thị 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam
đã tập trung xây dựng và triển khai chƣơng trình công tác năm học với đa dạng
các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sinh viên học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề
án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai
đoạn 2015-2018”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học
sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) gắn với trao giải thƣởng
“Sao Tháng Giêng” và tuyên dƣơng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và
“Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ƣơng.
2.2.2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các đại học, học viện, các trường
Học kỳ I, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trƣờng trực thuộc Trung
ƣơng đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi nhân dịp
kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt
Nam nhƣ: tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm, trao giải thƣởng “Sao Tháng Giêng”,
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”; trao học bổng cho sinh
viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng
Hồ Chí Minh đƣợc các cấp bộ Hội triển khai dƣới nhiều hình thức: diễn đàn học
tập các môn khoa học Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học
tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp
triển khai thông qua “Tuần sinh hoạt công dân”. Công tác giáo dục truyền
thống, lịch sử, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, lòng tự hào dân tộc cho sinh viên
đƣợc triển khai thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nƣớc nhƣ: 72 năm
ngày Quốc khánh nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Kỷ niệm 100
năm Cách mạng Tháng Mƣời Nga, Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Xuân Mậu Thân, Ngày hiến chƣơng Nhà giáo Việt Nam 20/11; cùng với đó,
Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức họp báo phát động Cuộc thi
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Một số hoạt động tiêu biểu trong công tác kết nối, phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên
dƣơng: Hành trình “Sinh viên 5 tốt” tỉnh Đồng Nai 2017 của Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai; ngày hội “Sinh viên 5
tốt tình nguyện vì cộng đồng” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, “Ngày hội
sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh.
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sáng tác videoclip hát Quốc ca trong Sinh viên với chủ để “Tự hào Tổ quốc Việt
Nam”, cuộc thi sẽ kết thúc vào tháng 3/2018.
Học kỳ I năm học 2017 – 2018, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các
trƣờng đã tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI4; thực hiện các nội dung phổ biến, tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
cho đông đảo hội viên, sinh viên5.
Hoạt động rèn luyện đạo đức, tác phong cho sinh viên cũng đƣợc các cơ
sở Hội triển khai sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện
về xây dựng văn hóa học đƣờng, nếp sống sinh viên, hình thành thói quen tốt
trong sinh viên. Các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, chủ quyền
biển đảo, chủ quyền quốc gia tiếp tục đƣợc các cơ sở Hội duy trì triển khai6.
Công tác nắm bắt tình hình tƣ tƣởng sinh viên cũng đƣợc các cơ sở Hội
tập trung triển khai, đặc biệt chú ý tận dụng thế mạnh của việc truyền tải thông
tin chính thống trên mạng xã hội, tránh những tác động tiêu cực tới tƣ tƣởng
sinh viên. Với vai trò đại diện cho tiếng nói và quyền lợi chính đáng của sinh
viên, Hội Sinh viên cấp trƣờng thƣờng xuyên tham mƣu với lãnh đạo nhà trƣờng
tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo trƣờng với sinh viên, kiến nghị đề xuất
nhà trƣờng tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh viên học tập, tu dƣỡng và rèn
luyện7.
2.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
2.3.1 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Trong học kỳ I, Trung ƣơng Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức
Olympic tin học sinh viên toàn quốc năm 2017, xét trao giải thƣởng Loa Thành
2017, Cuộc thi “Olympic Kinh tế lượng toàn quốc lần thứ III - năm 2017”; phối
hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dƣơng sinh viên đạt giải thƣởng “Sinh
viên nghiên cứu khoa học năm 2017”8; chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và phát triển
sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên các cấp vận động các nguồn lực xã hội để
hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học9.
2.3.2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các đại học, học viện, các trường
Đƣợc sự chỉ đạo của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên
thành phố Hà Nội và Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã đăng cai tổ chức
“Ngày sinh viên sáng tạo” năm học 2017 – 2018 khu vực miền Bắc và miền
4

Một số hoạt động tiêu biểu: Hội Sinh viên Thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ sở hội trực thuộc tổ chức cuộc thi
“Hát Quốc ca, Đoàn ca”; Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai thực hiện MV “Thanh niên Đồng Nai chào mừng thành công
Đại hội”; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội thi “Nhịp điệu trẻ xứ Lạng - Tôi yêu Lạng Sơn”
lần thứ 2 năm 2017.
5
Toàn quốc đã tổ chức 257 hội nghị tuyên tuyền và quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với sự tham gia
của 28.899 sinh viên.
6
Học kỳ I năm học 2017 – 2018 đã có 273 hoạt động tuyên tuyền về biên giới, biển đảo, chủy quyền quốc gia
đƣợc triển khai với sự tham gia của 186.143 lƣợt sinh viên trên cả nƣớc.
7
Cả nƣớc có 846 tổ đội, nhóm thăm dò dƣ luận (trong đó có 179 tổ, đội, nhóm thành lập mới); Học kỳ I đã có
339 hoạt động tƣ vấn tâm lý thu hút 123.170 lƣợt sinh viên tham gia. Tổ chức 402 buổi đối thoại giữa sinh viên
và lãnh đạo các cấp với sự tham gia của 153.266 sinh viên.
8
Giải thƣởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017” có 336 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất (do
946 sinh viên thực hiện) ở 6 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Y Dƣợc,
Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn gửi tham dự từ 77 trƣờng đại học, học viện
trong cả nƣớc. Kết quả có 9 giải Nhất, 46 giải Nhì, 88 giải Ba và 106 giải Khuyến khích.
9
Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Họp Hội đồng xét chọn học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài”
năm học 2017 – 2018, trao học bổng cho 21 sinh viên và 10 học sinh với tổng trị giá 670.000.000đ.
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Nam với nhiều hoạt động sáng tạo, thu hút sự quan tâm và tham gia của sinh
viên10.
Các cơ sở Hội đã tích cực rà soát, củng cố và phát triển các Câu lạc bộ
học thuật, đội, nhóm sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; có các giải pháp
tạo môi trƣờng để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp bộ Hội 11.
Hình thức hoạt động truyền thống của các Câu lạc bộ, đội, nhóm đƣợc đổi mới,
cải tiến phù hợp với nhu cầu và tính chất ngành học của sinh viên. Các cấp bộ
Hội thƣờng xuyên quan tâm tới việc tạo môi trƣờng, khuyến khích sinh viên học
tập, nghiên cứu khoa học, vận động nguồn lực nhằm bảo trợ đối với các sản phẩm,
đề tài của sinh viên, hỗ trợ, động viên sinh viên trong học tập và đời sống12, từ đó
góp phần phát huy và nâng cao chất lƣợng công tác nghiên cứu khoa học trong sinh
viên13.
2.4. Sinh viên rèn luyện thể chất
2.4.1 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức giải
thể thao sinh viên Việt Nam VUG 2017-2018 với các môn thi: Bóng đá Nam
trong nhà, Nhảy đối kháng; các hoạt động truyền thông cho giải đấu, đồng hành
cùng phong trào sinh viên đƣợc tổ chức tại các trƣờng đại học, cao đẳng trên cả
nƣớc (Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG diễn ra trong Học kỳ II năm học
2017 – 2018).
2.4.2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các đại học, học viện, các trường
Trong học kỳ I, các cơ sở Hội tiếp tục rà soát, duy trì, thành lập mới và
phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao cho sinh viên; tổ chức đồng
diễn thể dục, ngày hội thể thao dân gian hoặc các giải thể thao, phát động trong
sinh viên luyện tập thƣờng xuyên 1 môn thể thao. Nhiều đơn vị tổ chức ngày hội
sinh viên khỏe, tổ chức sát hạch sơ bộ tiêu chí “Thể lực tốt” cho nhóm sinh viên
đăng ký phấn đấu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”14.
10

“Ngày sinh viên sáng tạo” khu vực phía Nam tổ chức ngày 05/11/2017, khu vực phía Bắc tổ chức ngày
09/01/2018 với các hoạt động: trải nghiệm, tìm hiểu mô hình, sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến; triển lãm,
chia sẻ các ý tƣởng sáng tạo, khởi nghiệp sinh viên; không gian sáng tạo và trải nghiệm công nghệ (các ứng dụng
thông minh, không gian thực tế ảo, rô-bốt cảm xúc…).
11
Một số đơn vị có giải pháp tiêu biểu trong tạo môi trƣờng để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: Cấp tỉnh
có “Diễn đàn Tài năng trẻ 2017” do Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ
chức thu hút đông đảo sinh viên tham gia, trong đó có hơn 60 sinh viên là “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên đạt các giải
cao cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế của các trƣờng trực thuộc. Cấp trƣờng có sản phẩm tập san Y học “The Young’s
Blouse” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, “IU The Next Generation 2017” của Hội
Sinh viên trƣờng đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Chƣơng trình "Ngày hội sinh viên
sáng tạo khởi nghiệp - Startup Nation 2017" của Hội Sinh viên trƣờng đại học Hàng hải Việt Nam và Hội thảo
“Khởi nghiệp doanh nghiệp - từ ý tưởng đến thành công” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Hải Phòng trực thuộc
Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng.
12
Hội Sinh viên các cấp đã trao tặng 8.550 suất học bổng với tổng giá trị 12.628.000.000đ dành cho các đối
tƣợng sinh viên có thành tích học tập tiêu biểu, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cố găng vƣơn lên trong học tập.
13
Trong học kỳ I có 5.065 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học dự thi cấp Trƣờng, 298 đề tài, công trình dự thi
cấp khu vực, tỉnh và 60 đề tài dự thi cấp Quốc gia.
14
Cả nƣớc có 672 câu lạc bộ đội nhóm thể thao (trong đó có 164 câu lạc bộ mới thành lập) thu hút 51.197 sinh
viên tham gia; Hội Sinh viên các cấp tổ chức 600 giải thể thao thu hút 192.640 sinh viên tham gia, tổ chức 224
ngày hội sinh viên khỏe các cấp, thu hút 57.124 sinh viên tham gia. Một số giải, ngày hội thể thao tiêu biểu: "Hội
thao Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2017”, "giải việt dã sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2017”, ”giải bóng đá
sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2018” của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; ”Giải cầu lông học sinh, sinh
viên Thủ đô” do Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với báo Tuổi trẻ thủ đô tổ chức; “Hội thao sinh viên
thành phố Cần Thơ lần thứ VII – Năm 2017” của Hội Sinh viên TP Cần Thơ, “ Giải bóng đá cúp SiviDuc 2017”
trong khuôn khổ Hội trại SiviDuc 2017 tại Jena – CHLB Đức của Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, “ Đại
hội TDTT sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc” của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
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2.5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
2.5.1 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành công văn số 381CV/TWHSV ngày 21/9/2017 về việc chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện chƣơng
trình “Tình nguyện mùa đông 2017” và “Xuân tình nguyện 2018”. Kịp thời ban
hành các văn bản, chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trƣờng trực
thuộc trung ƣơng, Hội Sinh viên Việt Nam ở nƣớc ngoài chung tay tham gia khắc
phục hậu quả của cơn bão số 10, 11, 12, 13 đối với các tỉnh, thành phố, sinh viên
và gia đình sinh viên chịu ảnh hƣởng sau bão.
2.5.2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các đại học, học viện, các trường
Hoạt động tình nguyện tiếp tục đƣợc các cấp bộ Hội phát huy, thể hiện
tinh thần xung kích, sáng tạo của sinh viên. Sinh viên tham gia hoạt động tình
nguyện trên các lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề nhƣ: tham gia xây dựng nông thôn
mới, văn minh đô thị, vì đàn em thân yêu, tiếp sức ngƣời bệnh, khám bệnh, phát
thuốc miễn phí, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tham gia
khắc phục các hậu quả sau thiên tai...
Chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017 đƣợc triển khai tại tất các các
tỉnh, thành phố, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo thanh niên, sinh viên
với 65.459 tình nguyện viên tham gia tại 3.385 đội hình tình nguyện “Tiếp sức
mùa thi”, triển khai các mô hình, hoạt động sáng tạo, đƣợc đánh giá cao và tạo
sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội15.
Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh 2017” đƣợc đa số các cơ sở Hội
quan tâm triển khai, thu hút 497.249 sinh viên tham gia với 2.305 đội hình sinh
viên tình nguyện tập trung. Chiến dịch năm 2017 có 22/27 Hội Sinh viên các
tỉnh, thành phố16 và 15/45 Hội Sinh viên các trƣờng trực thuộc Trung ƣơng Hội
Sinh viên ban hành kế hoạch, hƣớng dẫn riêng chiến dịch Mùa hè xanh. Cùng
với đó, Hội Sinh viên một số tỉnh, thành phố, các trƣờng tổ chức các đội hình
tình nguyện tại các nƣớc bạn với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa 17; các cơ sở
Hội chủ động tiếp nhận, phối hợp tổ chức hoạt động với các đoàn tình nguyện
quốc tế đến Việt Nam18.
Chƣơng trình “Tình nguyện mùa đông 2017” và “Xuân tình nguyện
2018” đƣợc các cấp bộ Hội quan tâm triển khai, các hoạt động tình nguyện đƣợc
thực hiện từ đầu tháng 10/2017 tới hết tháng 02/2018. Bên cạnh việc tiếp tục
triển khai các hoạt động truyền thống: quyên góp quần áo, đồ dùng học tập,
lƣơng thực thực phẩm cho đồng bào vùng cao; tổ chức các hoạt động vui xuân,
đón Tết; chƣơng trình "Tình nguyện mùa đông 2017” và “Xuân tình nguyện
2018” đã có những nét mới, sáng tạo nhƣ chƣơng trình "Xuân lịch sử" với các
15

Chƣơng trình đã hỗ trợ 866.005 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại 2.364 điểm thi, hỗ trợ 67.281 thí
sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chƣơng trình đạt 10.550.000.000 đồng.
16
Các đơn vị không ban hành Kế hoạch riêng: Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Đắk Lắk.
17
Một số hoạt động tiêu biểu trong chiến dịch ”Mùa hè xanh 2017” ở nƣớc ngoài: Hội Sinh viên Việt Nam thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Champasak và Xiengkhuang, Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào; Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng đại học Quy Nhơn trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Bình Định tổ chức
hoạt động tình nguyện tại tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
18
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đội sinh viên tình nguyện trƣờng đại học Kangwoon, Hàn
Quốc; Hội Sinh viên trƣờng đại học Cần Thơ trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện
công tác tình nguyện cùng 21 sinh viên trƣờng đại học Kyungbuk, Hàn Quốc.
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hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân
Mậu Thân năm 1968 cùng các hoạt động tăng cƣờng đoàn kết tập hợp thanh
niên vùng dân tộc, tôn giáo, hƣớng về biên giới, hải đảo, từ đó góp phần củng
cố, nâng cao chất lƣợng tổ chức Đoàn, Hội.
Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục đƣợc triển khai hiệu quả tại cơ
sở Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia và trở thành nguồn lực quan trọng
đóng góp vào phong trào hiến máu tình nguyện19. Mô hình ngày hội hiến máu
tình nguyện, ngân hàng máu sống, ngân hàng máu di động tiếp tục đƣợc duy trì,
mang lại hiệu quả thiết thực.
2.6 Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
2.6.1 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Học kỳ I, Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán
Việt Nam tại Cộng hòa Séc chỉ đạo tổ chức và cử đoàn đại biểu tham dự “Liên
hoan thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Châu Âu” lần thứ III tại Cộng hòa Séc20;
chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức "Liên hoan
các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ nhất, năm 2017"21; phối
hợp với Công ty Visa tổ Cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân “Một đồng
cũng quý”, cuộc thi đã tiếp cận tới hàng triệu sinh viên trên khắp Việt Nam và
các quốc gia khác trong khu vực22.
2.6.2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, ngoài nước, các đại học, học viện, các trường
Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về pháp luật, chính trị xã hội,
hội nhập quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên luôn đƣợc Hội Sinh viên các
cấp đề cao và tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm tăng cƣờng khả năng hội
nhập quốc tế cho sinh: Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin nâng cao nhận
thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; giới thiệu
kiến thức pháp luật, thông lệ quốc tế, văn hóa các quốc gia đến sinh viên 23. Các
cơ sở Hội tập trung trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh
và tính chủ động trong hội nhập quốc tế; củng cố hoạt động và thành lập mới các
câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi về ngoại ngữ
tạo môi trƣờng giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phƣơng pháp học tập, nâng cao
trình độ; nhiều chƣơng trình, phƣơng thức hoạt động mới đƣợc triển khai phù
19

Vận động 83.581 hội viên, sinh viên tham gia hiến máu; thu đƣợc 86.854 đơn vị máu.
Liên hoan thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ III tổ chức tại Cộng hòa Séc với sự tham dự của
hơn 300 sinh viên Việt Nam đang học tại 12 nƣớc châu Âu: Ba Lan, Hungary, Bulgary, Romania, Áo, Đức,
Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Séc, Slovakia. Liên hoan bao gồm các hoạt động: Hội thảo“Tuổi trẻ Việt Nam
hướng về tương lai với cộng đồng và đất nước“ theo các chủ đề Hƣớng về biển đảo quê hƣơng, Giữ gìn văn hóa
Việt, kinh nghiệm lập nghiệp..., Đêm hội đèn lồng "Hướng về cội nguồn" và cuộc thi trí tuệ "Chinh phục Prague
2017".
21
Liên hoan thu hút 171 đại biểu chính thức đến từ 133 câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh đến từ Hội Sinh viên
các tỉnh, thành phố và các Hội Sinh viên trƣờng trực thuộc và hơn 200 sinh viên các trƣờng trên địa bàn Hà Nội
tham gia hoạt động. Ban Tổ chức đã nhận đƣợc 30 mô hình "Nâng cao khả năng tổ chức, hoạt động của các câu
lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh", và 40 đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên đối với việc học và
sử dụng tiếng Anh", trong đó có 02 đề án nhận đƣợc hỗ trợ kinh phí 100.000.000đ để triển khai thực tiễn.
22
Cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân “Một đồng cũng quý” đã nhận đƣợc trên 1.000 bài dự thi, tới từ 46
trƣờng đại học tại 20 tỉnh, thành phố; và từ các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc và
Australia. 50 bài thi xuất sắc nhất đã đƣợc chọn tiếp tục tham gia vào giai đoạn 2 của chƣơng trình. Kết quả, giải
nhất đã thuộc về sinh viên Vũ Minh Chiến, trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, giải nhì thuộc về Phan Thanh
Hùng, trƣờng đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi.
23
Tổ chức 231 hoạt động truyền thông, thông tin đối ngoại đƣợc triển khai tới 128.442 sinh viên các trƣờng đại
học, cao đẳng, học viện trên cả nƣớc.
20
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hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các hoạt động nhận đƣợc sự ủng hộ và thu
hút đông đảo sinh viên tham gia24.
3. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh
Công tác Hội viên, tuyên truyền về tổ chức Hội đƣợc các cấp bộ Hội triển
khai thông qua “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học, chƣơng trình “Tiếp sức
đến trường” và trên các sản phẩm, công cụ truyền thông. Các cơ sở Hội tổ chức
tốt công tác cán bộ thông qua tập huấn cán bộ Hội theo phân cấp25.
Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có những bƣớc phát triển khả quan,
Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo Đại hội thành lập Hội Sinh viên
Việt Nam tại Thái Lan và Hội Sinh viên Phân hiệu trƣờng đại học Bình Dƣơng tại
Cà Mau. Hội Sinh viên các cấp đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội theo
đúng điều lệ, hƣớng dẫn thực hiện điều lệ Hội, tính đến hết học kỳ I, cả nƣớc hiện
có 1.329 Liên Chi hội Sinh viên và 20.232 Chi hội Sinh viên.
Công tác Hội Sinh viên Việt Nam ở nƣớc ngoài tiếp tục đƣợc củng cố, các
Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nƣớc đã nghiêm chỉnh thực hiện công tác tổ
chức, nhân sự tuân thủ theo hƣớng dẫn số 87-HD/TWHSV ngày 13/12/2016 về
việc hƣớng dẫn một số vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam
ở nƣớc ngoài.
Chế độ thông tin báo cáo của các cơ sở Hội đƣợc thực hiện không đồng
đều, nhiều đơn vị chƣa dành sự quan tâm đúng mực trong công tác báo cáo
tháng theo quy định.
III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM HỌC
1. Chỉ tiêu 1: 100% Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường tổ chức học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết quả thực hiện:
+ Cấp tỉnh: Có 23/27 (85.2%) Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức học tập và
làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Cấp trƣờng: Có 251/285 (88.07%) Hội Sinh viên cấp trƣờng tổ chức
học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Chỉ tiêu 2: 100% Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường có ít nhất 01
hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Kết quả thực hiện:
+ Cấp tỉnh: Có 23/27 (81.48%) Hội Sinh viên cấp tỉnh có ít nhất 01 hoạt
động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
+ Cấp trƣờng: Có 268/285 (94.03%) Hội Sinh viên cấp trƣờng có ít nhất
01 hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

24

Có tổng cộng 338 CLB ngoại ngữ thu hút sự tham gia của trên 25.591 sinh viên tại các trƣờng ĐH, CĐ trên cả
nƣớc. Một số mô hình tiêu biểu: “Hành trình Công dân toàn cầu năm 2018” của Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ
chức với sự tham gia của gần 800 sinh viên đến từ 08 trƣờng đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; cuộc thi
“Master-E 2017” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
chƣơng trình “English Festival” của Hội Sinh viên trƣờng đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia thành
phố Hồ Chí Minh.
25
Hội Sinh viên các cấp tổ chức kết nạp mới 222.167 hội viên, cấp phát thẻ cho 209.478 hội viên; tổ chức 335
lớp tập huấn chuyên đề dành cho 15.915 cán bộ Hội các cấp.
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3. Chỉ tiêu 3: 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 01 hoạt động
cụ thể giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
Kết quả thực hiện: Có 252/285 (88.42%) Hội Sinh viên cấp trƣờng có ít
nhất 01 hoạt động cụ thể giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
4. Chỉ tiêu 4: Phấn đấu ít nhất 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương;
2.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 25.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
Kết quả thực hiện:
+ Tuyên dƣơng 124/200 (62%) “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ƣơng.
+ Tuyên dƣơng 2.067/1.500 (137%) “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
+ Tuyên dƣơng 20.447/25.000 (81.7%) “Sinh viên 5 tốt” cấp trƣờng.
5. Chỉ tiêu 5: 100% Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường tổ chức ít nhất
01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
Kết quả thực hiện:
+ Cấp tỉnh: Có 18/27 (66.67%) Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01
hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ Cấp trƣờng: Có 228/285 (80%) Hội Sinh viên cấp trƣờng tổ chức ít nhất
01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
6. Chỉ tiêu 6: Mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày hoạt động tình
nguyện.
Kết quả thực hiện: Có 176.576/1.041.721 (16.95%) hội viên Hội Sinh
viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện.
7. Chỉ tiêu 7: Vận động ít nhất 50 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng
cho sinh viên.
Kết quả thực hiện: Vận động 37.18/50 (74.3%) tỷ đồng trao học bổng,
giải thƣởng cho sinh viên.
8. Chỉ tiêu 8: Kết nạp mới ít nhất 350.000 hội viên.
Kết quả thực hiện: Kết nạp mới 240.291/350.000 (68.65%) hội viên.
9. Chỉ tiêu 9: 100% Cán bộ Hội Sinh viên các cấp được tập huấn kiến
thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội.
Kết quả thực hiện: Có 30.254/40.221 (75.21%) Cán bộ Hội Sinh viên các
cấp đƣợc tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong học kỳ I năm học 2017-2018, các cấp bộ Hội đã chủ động xây dựng
Chƣơng trình năm học và chủ đề công tác Hội của đơn vị. Phong trào “Sinh viên
5 tốt” có sự chuyển động tích cực trên diện rộng; cấp ủy, chính quyền có sự
quan tâm, tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào sinh viên. Việc thực
hiện chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam”, việc
triển khai phong trào tại các cấp bộ Hội đã có sự chuyển biến rõ rệt với nhiều
hoạt động đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến chất lƣợng Hội viên, cán bộ
Hội, chất lƣợng công tác tổ chức cơ sở Hội và công tác kiểm tra khen thƣởng
của Hội.
Hội Sinh viên các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông, có các hình
thức triển khai hiệu quả các giải pháp tạo môi trƣờng để sinh viên phấn đấu đạt
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
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Công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh có nhiều chuyển
biến, 01 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nƣớc và 01 tổ chức Hội Sinh viên cấp
trƣờng trực thuộc Trung ƣơng đƣợc thành lập, các cơ sở Hội cơ bản thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Sinh viên, tổ chức tốt công
tác tập huấn cán bộ Hội. Hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài
nƣớc đƣợc chú trọng tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú và có
chiều sâu.
2. Một số điểm cần lưu ý
Các hoạt động theo chủ đề năm học chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ trong
các cấp bộ Hội, nhiều đơn vị cấp tỉnh, thành phố chƣa triển khai triệt để hƣớng
dẫn thực hiện chủ để năm học của Trung ƣơng Hội, chƣa đảm bảo mức độ hoàn
thiện trong việc nâng cao chất lƣợng công tác tổ chức Hội Sinh viên. Tiến độ
thực hiện chỉ tiêu năm học còn chậm, có những chỉ tiêu đạt chƣa tới 50% so với
kế hoạch đề ra.
Đối với phong trào “Sinh viên 5 tốt”, một số Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành
phố, Hội Sinh viên cấp trƣờng chƣa có sự hỗ trợ, bồi dƣỡng đồng đều cho sinh
viên ở một số tiêu chí, dẫn tới sự tăng trƣởng chậm và không đồng đều đối với
số lƣợng “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố và cấp trƣờng, chƣa tƣơng xứng
với tiềm năng phong trào và chỉ tiêu đặt ra trong năm học. Công tác tuyên truyền
về gƣơng sáng “Sinh viên 5 tốt” chỉ tập trung ở khoảng thời gian ngắn vào dịp
kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, chƣa
có tuyến tin bài và công cụ triển khai đều trong cả năm học.
Công tác thực hiện các giải pháp hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào
“Sinh viên 5 tốt” còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là hoạt động tạo môi trƣờng, hỗ
trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đối với cấp tỉnh và các hoạt động tạo
môi trƣờng, vận động sinh viên tham gia công tác tình nguyện đạt chỉ tiêu 05
ngày tình nguyện trong năm học; công tác nắm bắt tình hình và định hƣớng tƣ
tƣởng của sinh viên ở nhiều cơ sở chƣa kịp thời; chƣa có nhiều giải pháp mới để
hỗ trợ sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.
Một số cơ sở Hội kết nạp Hội viên chƣa đúng theo Điều lệ và hƣớng dẫn
thực hiện Điều lệ Hội. Việc kết nối hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở
nƣớc ngoài với phong trào chung chƣa đƣợc hiệu quả và liên tục. Công tác
thông tin báo cáo của Hội Sinh viên Việt Nam ở nƣớc ngoài, Hội Sinh viên cấp
trƣờng trực thuộc và một số Hội Sinh viên cấp tỉnh vẫn chƣa đƣợc thực hiện đầy
đủ và nghiêm túc.
V. MỘT SỐ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG HỌC KỲ II
1. Các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung
Chƣơng trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018, bám sát
chủ đề năm học để hoàn thành các chỉ tiêu năm học đã đề ra.
2. Hội Sinh viên các cấp căn cứ Kế hoạch và Hƣớng dẫn tổ chức Đại hội,
Hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh
viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Trung ƣơng Hội để xây
dựng kế hoạch, đề án tổ chức Đại hội, Hội nghị cấp mình, ban hành văn bản
hƣớng dẫn các cơ sở Hội trực thuộc tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên
đảm bảo tiến độ, tuân thủ theo các văn bản đã quy định.
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3. Các cấp bộ Hội xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4. Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tập trung vào các hoạt động tạo
môi trƣờng giúp sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu; đổi mới công tác tuyên
truyền thông qua việc sử dụng hình ảnh và vai trò của sinh viên đạt danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ƣơng.
5. Tiếp tục triển khai chỉ thị 42 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng và đề án
“Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn
2015-2018” của Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam.
6. Tiếp tục triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng và
thực hiện các chuyên đề trao đổi, học tập về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh.
7. Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Tháng thanh niên; chào mừng kỷ
niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động
thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thƣơng binh - Liệt sỹ.
7. Tham gia tích cực các hoạt động lớn trong học kỳ II: Cuộc thi “Thủ lĩnh
sinh viên” lần thứ II năm 2018; Hội thi “Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn
quốc” lần thứ II, năm 2018; Chƣơng trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm
2018; Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”;
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ II năm 2018.

Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ƣơng Đảng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ƣơng Đảng (để b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để p/h);
- BBT TW Đoàn (để b/c);
- Các đ/c UV BCH TW Hội SVVN;
- Hội SVVN các tỉnh, TP, Đại học Huế, các
trƣờng trực thuộc TW(để t/h);
- Lƣu VP.
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