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BÁO CÁO 
Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên  

năm học 2020 - 2021 
--------------- 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 
2020 - 2021 với chủ đề “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, 
Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá tổng kết công tác Hội 
và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:  

I. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, tổng số sinh viên hiện nay có khoảng 2.3 triệu sinh viên đang theo học tại 
268 trường đại học, cao đẳng sư phạm; 388 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ cao 
đẳng trên cả nước. Các cấp bộ Hội có 1.285.256 hội viên sinh hoạt tại 287 trường 
có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thuộc 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố, 
43 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 12 Hội Sinh viên Việt 
Nam ở nước ngoài. 

Trong năm học 2020 - 2021, tình hình tư tưởng sinh viên cơ bản ổn định. 
Phần lớn sinh viên tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa 
học. Năm học 2020 - 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội lần 
thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công; Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 
XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác 
Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 110 năm Ngày Bác Hồ ra 
đi tìm đường cứu nước; Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 
Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam;... Đại hội Hội 
Sinh viên cấp trường tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên ở 
các lĩnh vực học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện và triển khai 
phong trào ”Sinh viên 5 tốt”... Hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp bộ 
Hội, đại bộ phận sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn 
luyện. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu trách nhiệm; chưa tích cực 
tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động tình nguyện; chưa có sức đề kháng 
trước những thông tin, trào lưu xấu độc trên mạng xã hội. 

Năm học 2020 - 2021, diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống và học tập của hội viên, ảnh 
hưởng trực tiếp đến phương thức tổ chức các hoạt động tạo môi trường, phát 
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triển phong trào trong sinh viên. Hầu hết sinh viên chuyển từ hình thức học tập 
trung sang học trực tuyến. Các trường tạm thời dừng công tác đào tạo tập trung 
để thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh; nhiều hoạt động của các 
cấp bộ Hội bị hoãn, hủy hoặc phải chuyển đổi hình thức tổ chức. Cũng trong 
bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới, các chương 
trình, hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng nặng 
nề. Đa phần sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tạm thời thực hiện các quy định 
giãn cách tại nhà hoặc về nước, mọi hoạt động ưu tiên triển khai theo hình thức 
trực tuyến. Tuy nhiên, các cấp bộ Hội đã có sự chuyển động, thích ứng kịp 
thời, hiệu quả trong tổ chức và triển khai các hoạt động của Hội trong bối cảnh 
dịch bệnh. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, hội viên, sinh viên đã tham 
gia hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhiều cách 
làm sáng tạo của sinh viên được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Sinh viên các 
trường khối ngành Y, lực lượng vũ trang xung kích, tình nguyện nơi tuyến đầu 
chống dịch tạo hiệu ứng lan toả tích cực về hình ảnh sinh viên Việt Nam. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Thực hiện chủ đề năm học “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, 
lập nghiệp” 

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành chương trình 
năm học 2020 - 2021 với chủ đề “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập 
nghiệp”, trong đó định hướng giải pháp cho các cấp bộ Hội nâng cao nhận thức 
của sinh viên về khởi nghiệp; chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kiến 
thức, kỹ năng tạo môi trường để hội viên, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; 
huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong khởi 
nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, sinh hoạt. Có 26/28 Hội 
Sinh viên cấp tỉnh, thành phố1 và 24/43 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc 
chọn chủ đề năm học theo chủ đề năm của Trung ương Hội ban hành. 

Trong năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ 
chức các chương trình, hoạt động nhằm cụ thể hoá chủ đề năm học, tạo môi 
trường, cơ hội, trang bị kỹ năng, kiến thức để các bạn hội viên, sinh viên có nền 
tảng trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp. Một số chương trình được cấp 
Trung ương triển khai như: Chuỗi Talkshow “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” 
dành cho học sinh, sinh viên được triển khai 6 số các chủ đề gần gũi với sinh 
viên; chương trình được livestream trực tiếp trên các cổng thông tin Đoàn, Hội 
cả nước mỗi tháng 01 lần; qua 6 số phát sóng, chương trình đã thu hút sự quan 
tâm của gần 1.000.000 người theo dõi trong đó đối tượng chính là hội viên, sinh 

                                           
1 HSV tỉnh Bắc Ninh, HSV tỉnh Bình Định chọn chủ đề năm học là “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp”. 
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viên. Chương trình kỹ năng quản lý tài chính năm 2020 được tổ chức lần thứ 9 
với sự tham gia của 2.000 hội viên, sinh viên đến từ 273 trường Đại học, Cao 
đẳng trên cả nước. Chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0”, nhằm cung 
cấp các kỹ năng mềm và thông tin về công cụ hỗ trợ kinh doanh cho cho thanh 
niên, sinh viên khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; chương trình đã thu hút được 
gần 10.000 hội viên, sinh viên học tập thông qua các hội thảo, lớp đào tạo kỹ 
năng trực tuyến. 

Nắm bắt chủ đề năm học, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều chương 
trình, hoạt động nhằm định hướng giải pháp cho các cơ sở Hội nâng cao nhận 
thức của hội viên, sinh viên về khởi nghiệp, lập nghiệp; chú trọng tổ chức các 
hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng tạo môi trường, truyền cảm hứng để hỗ trợ 
cho hội viên, sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp,…Một số hoạt động tiêu biểu 
như: HSV thành phố Hà Nội phối hợp với với Tập đoàn VinaCapital tổ chức 
Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô - ASEAN Investment Digitalization và 
chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures VietChallenge; 
HSV thành phố Hồ Chí Minh triển khai cuộc thi Hùng biện với chủ đề “Touch - 
Sinh viên chạm khởi nghiệp”; HSV tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng 
sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” thu hút hơn 1.700 hội viên, sinh viên đến từ các 
trường đại học, cao đẳng tham gia; HSV tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn 
“Kiến thức khởi nghiệp và trải nghiệm thực tế” cho sinh viên năm 2021 với sự 
tham gia của 400 sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; HSV tỉnh Bình Định phối 
hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ hội viên, sinh viên tìm kiếm việc làm 
và khởi nghiệp thông qua “Ngày hội việc làm”, “Diễn đàn khởi nghiệp trong 
sinh viên”, “Ngày hội sáng tạo trẻ trong sinh viên”…; Hội Sinh viên Việt Nam 
tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam, Viện Kinh tế và Công 
nghệ Y tế, Viện Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực  tổ chức Diễn đàn 
“Tương lai của Khởi nghiệp sáng tạo và vai trò đóng góp của thanh niên, sinh 
viên”; HSV thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ 
chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng, thu hút sự tham 
gia của gần 500 hội viên, sinh viên; HSV tỉnh Đồng Nai tổ chức Chương trình 
“Học kỳ Doanh nghiệp” với chủ đề Trại sáng tạo “Khởi nghiệp tinh gọn” với 
sự tham gia của đông đảo hội viên, sinh viên;… 

Trong năm học 2020 - 2021, đứng trước nhiều thách thức từ bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, các cấp bộ Hội đã thích ứng kịp 
thời với tình hình thực tế, bám sát chủ để năm học để đổi mới, sáng tạo ra nhiều 
chương trình, hoạt động tạo môi trường cho hội viên, sinh viên tham gia trong 
tình hình mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chủ đề năm 
học còn một số hạn chế như: Một số đơn vị chưa xác định hoạt động lớn, trọng 
tâm để triển khai chủ đề năm học, chưa có giải pháp huy động và kết nối các 
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nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp. Việc thay đổi tư duy về 
khởi nghiệp, lập nghiệp trong hội viên, sinh viên còn chậm. 

2. Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” 

2.1. Công tác tuyên truyền và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” 

Ở cấp Trung ương, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục chú 
trọng việc giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Tuyên 
truyền về phong trào trên fanpage Hội Sinh viên Việt Nam, gắn với cuộc vận 
động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một tin tốt, 
mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tuyên truyền trên website, fanpage Trung ương 
Hội và thông qua các tuyến tin bài báo chí về những tấm gương “Sinh viên 5 
tốt” tiêu biểu; các phương thức tuyên truyền này được triển khai thường 
xuyên, chủ yếu thông qua các nền tảng trực tuyến, thu hút sự quan tâm của hội 
viên, sinh viên. 

Năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục 
tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với triển 
khai, giới thiệu quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 
“Tập thể Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 - 2023; xây dựng và ban hành bộ 
infographic giới thiệu tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp 
Trung ương giai đoạn 2019 - 2023 (sửa đổi, bổ sung)2. Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội khen thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” cấp Trung ương. 

Trong năm học 2020 - 2021, đã có 927 hoạt động hỗ trợ 296.060 lượt 
sinh viên trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 
Kết quả, đã có 390.437 sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt”, các cấp bộ Hội đã tuyên dương và trao tặng 2.262 danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” cấp tỉnh, thành, đại học khu vực, 25.649 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp 
trường, 561“Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp. Trung ương Hội Sinh viên Việt 
Nam đã tổ chức xét chọn và tuyên dương 198 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 
5 tốt” cấp Trung ương, 24 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. 

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố đã phát huy, triển khai phong trào 
“Sinh viên 5 tốt” phù hợp với điều kiện, đặc thù ngành học của sinh viên từng 
trường, khối ngành đào tạo, xây dựng tiêu chí cụ thể danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” các cấp. Về công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 
trong năm học đã có 1.196 hoạt động tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 

                                           
2 Có 204/288 (70.8%) Hội Sinh viên cấp trường có hoạt động và hình thức tuyên truyền về phong trào và danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 
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tốt” được tổ chức với sự tham gia của 706.815 hội viên, sinh viên. Các cấp bộ 
Hội đã tập trung triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng, thu hút sự quan 
tâm của đông đảo sinh viên với nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giới thiệu phong 
trào “Sinh viên 5 tốt” đến sinh viên thông qua hoạt động tổ chức diễn đàn trao 
đổi với sinh viên, thiết kế ấn phẩm truyền thông, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
đất nước, tuần sinh hoạt công dân, các chương trình chào đón tân sinh viên, 
tuyên truyền trên website, bảng tin, thông báo của các trường; tuyên truyền 
phong trào thông qua các hoạt động, chương trình do Hội Sinh viên các cấp tổ 
chức3; tuyên truyền thông qua các chương trình giới thiệu, ra mắt câu lạc bộ, 
đội, nhóm sinh viên; thông qua các chuyên trang xét chọn, giới thiệu phong 
trào“Sinh viên 5 tốt”4. Bên cạnh đó, tuyên truyền phong trào thông qua các 
ngày lễ kỷ niệm, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, website, các bảng tin, thông 
báo của Hội Sinh viên. Tuyên truyền phong trào thông qua các cuộc thi, các hoạt 
động, chương trình do Hội Sinh viên tổ chức5; tuyên truyền thông qua chuỗi tin 
bài về sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” các cấp. Đặc biệt, công 
tác tuyên truyền về Hội Sinh viên và phong trào “Sinh viên 5 tốt” được đẩy 
mạnh triển khai trong quá trình tuyên truyền, chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Sinh 
viên cấp trường, thông qua các diễn đàn, tọa đàm, các chương trình tuyên dương 
“Sinh viên 5 tốt” các cấp. Một số đơn vị sử dụng phần mềm, ứng dụng (App) 
trong triển khai và xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; rà soát, hỗ trợ sinh viên 
tiệm cận 05 tiêu chí danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Công tác tuyên truyền phong 
trào “Sinh viên 5 tốt” còn được đẩy mạnh triển khai lồng ghép trong các chương 
trình, hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội 
Sinh viên Việt Nam.  

                                           
3 Tiêu biểu như: HSV tỉnh Bình Dương tổ chức diễn đàn “Sinh viên 5 tốt”, nâng cao chất lượng phong trào “Sinh 
viên 5 tốt”. HSV tỉnh Đồng Nai triển khai thiết kế tờ rơi, poster, cover, xây dựng clip tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” 
cấp tỉnh.  
4 Một số mô hình, hoạt động tiêu biểu như: HSV tỉnh Đồng Nai tổ chức chuỗi sự kiện “Hành trình sinh viên 5 tốt”. 
HSV TP. Hồ Chí Minh triển khai xét chọn, kết hợp tuyên tuyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại chuyên trang 
www.tuyenduongtphcm.vn. 
5 Một số hoạt động tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” nổi bật: HSV TP. Hải Phòng tổ chức Ngày hội 
“Kết nối Sinh viên 5 tốt”; HSV tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình kết nối việc làm cho “Sinh viên 5 tốt” 
với các ngân hàng, trung tâm tiếng Anh và các công ty tại Thái Nguyên; Talkshow “Cơ hội nào cho sinh viên 5 
tốt” của HSV trường ĐH Sài Gòn, Tuần lễ tuyên truyền “Sinh viên 5 tốt” của HSV trường ĐH Ngoại thương 
CS2, chương trình “Hành trình Sinh viên 5 tốt” của HSV trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.Hồ Chí 
Minh. HSV tỉnh Bình Dương mời các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh tiêu biểu tham gia Hành 
trình “Trải nghiệm doanh nghiệp dành cho sinh viên”; trao danh sách “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, cấp trường cho 
các doanh nghiệp. HSV tỉnh Sơn La tổ chức diễn đàn “Sinh viên 5 tốt”, mời các cựu sinh viên là “Sinh viên 5 
tốt” cấp Trung ương các thời kỳ giao lưu, chia sẻ với hội viên, sinh viên; trao học bổng, giới thiệu sinh viên đạt 
danh hiệu với các tổ chức, doanh nghiệp; cấp tỉnh hỗ trợ 62 sinh viên, cấp trường hỗ trợ 277 sinh viên sau tuyên 
dương. 
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Công tác kết nối, phát huy và hỗ trợ cho sinh viên sau khi đạt danh hiệu 
“Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai 6. Mô hình 01 
sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 đến 02 sinh viên trong quá 
trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, mô hình câu lạc bộ “Sinh viên 5 
tốt”, ngày hội “Sinh viên 5 tốt”, diễn đàn “Sinh viên 5 tốt”, hành trình “Sinh viên 
5 tốt” được nhiều đơn vị tiếp tục triển khai nhằm duy trì và phát triển phong 
trào. Trong năm học, Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường đã hỗ trợ được 20.723 
sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với nhiều hình thức: trao học bổng, 
hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, cơ chế ưu tiên, giới thiệu việc làm,...Công tác phát 
huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; kết nối với tổ chức, doanh 
nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên 
dương được quan tâm thực hiện; đồng thời chú trọng việc phát huy sinh viên 
đạt danh hiệu trong việc tuyên truyền, lan toả, thúc đẩy phong trào7.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát huy sinh viên đạt danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” được quan tâm triển khai nhưng chưa thường xuyên, vẫn 
chủ yếu được thực hiện được ở các thành phố lớn. Việc kết nối với doanh 
nghiệp, giới thiệu, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tìm kiếm việc 
làm và khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường còn hạn chế, chưa được thực 
hiện hiệu quả, thường xuyên đối với Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc. Ở một 
số Hội Sinh viên cấp trường, công tác tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” 
chưa thường xuyên, hiệu quả, một bộ phận sinh viên chưa biết hoặc chưa quan 
tâm đến phong trào “Sinh viên 5 tốt”. 

2.2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong 
Năm học 2020 - 2021, tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Hội 
Sinh viên cấp tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc thiết kế các sản phẩm 
truyền thông giới thiệu các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách 

                                           
6 HSV TP. Hà Nội tổ chức Diễn đàn hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, tổ chức gặp gỡ 1000 sinh viên với 
các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. HSV tỉnh Đồng Nai tổ chức Hành trình “Sinh viên 5 tốt” thu hút hơn 800 
sinh viên, hội viên tham gia. 

7 HSV thành phố Hà Nội phối hợp với với Tập đoàn VinaCapital tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo Thủ đô - 
ASEAN Investment Digitalization và chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo VinaCapital Ventures 
VietChallenge, tại Chương trình HSV thành phố đã triển khai trao danh sách các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh 
viên 5 tốt” cấp thành phố cho Tập đoàn VinaCapital. HSV tỉnh Bình Dương tổ chức Trao danh sách sinh viên 5 
tốt cho Hội doanh nhân trẻ tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên 5 tốt có việc làm ổn định sau tuyên 
dương, 100% Hội Sinh viên các trường trực thuộc trao danh sách sinh viên 5 tốt cho các doanh nghiệp uy tín. 
HSV tỉnh Bình Định phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” các cấp trong học tập, thực 
tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp thông qua “Ngày hội việc làm”, “Diễn đàn khởi nghiệp trong sinh viên”, 
“Ngày hội sáng tạo trẻ tromg sinh viên”…trong năm học đã giới thiệu các gương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 
tổ chức, doanh nghiệp, đã có 131 sinh viên đã việc làm ổn định tại các cơ quan, doanh nghiệp.  
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Hồ Chí Minh8; hỗ trợ các cơ sở Hội trực thuộc trong công tác tổ chức, cung cấp 
thông tin, tài liệu và các chuyên đề cần học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 110 năm 
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 80 năm Ngày 
Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021). Trung ương Hội 
xây dựng infographic chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Hồ Chí 
Minh về tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho hội viên, sinh viên. Triển khai Kế 
hoạch số 14-KH/TWHSV ngày 30/9/2019 của Ban Thư ký Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”. 

Trung ương Hội ban hành kế hoạch số 24 - KH/TWHSV ngày 10/9/2020 
về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)9; 
ban hành kế hoạch số 28 - KH/TWHSV về việc tổ chức các hoạt động chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII10. 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai, tuyên truyền, vận động 
hội viên, sinh viên trên cả nước tham gia các chương trình, hoạt động cấp 
Trung ương như: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021, kết quả 
đã có 352.820 hội viên, sinh viên trên cả nước tham gia Hội thi; cuộc thi “Sinh 
viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 
phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thu hút gần 
1.000 sinh viên, nhóm sinh viên trên cả nước với các sản phẩm dự thi mang nội 
dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh,…thể hiện tình yêu quê hương, đất 
nước, tinh thần dân tộc. 

Trong năm học 2020 - 2021, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các 
trường trực thuộc triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm, chào 
                                           
8 Mô hình tiêu biểu: Chương trình 7 ngày học và làm theo Bác của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội. 

9 HSV thành phố Hồ Chí Minh: các cơ sở Hội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều nội dung thiết thực như: tổ chức “Ngày hội đoàn viên”; tổ chức kỷ niệm, 
gặp mặt cán bộ Đoàn, Hội qua các thời kỳ thăm tặng quà cho gia đình chính sách, cựu cán bộ Đoàn, Hội... Kết 
quả, đã tổ chức trao tặng gần 65 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách; thăm và 
tặng quà 22 cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn. HSV Thành phố Hà Nội: thường xuyên đăng bài, tuyên 
truyền thông tin rộng rãi các nội dung, hình ảnh về các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô, đất nước, tuyên 
truyền vận đồng hội viên, sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố 
Hà Nội và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô”; Cuộc thi nhảy “Sức trẻ Hà Nội” do Hội Sinh viên Thành 
phố phối hợp với ứng dụng B612 tổ chức;…HSV tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống vẻ 
vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015” thu hút 
đông đảo hội viên, sinh viên tham gia. 
10 HSV tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Cuộc thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII và tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN, hội viên, 
sinh viên.  
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mừng các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn trong năm: Chào mừng thành 
công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam;...Hội Sinh viên 
các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, mít tinh, hội diễn nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên truyền, giới thiệu và ôn 
lại truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam qua các giai đoạn 
lịch sử cách mạng11.  

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường, Hội Sinh viên Việt Nam ở 
nước ngoài triển khai công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, tình 
yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho hội viên, sinh viên thông qua 
các hoạt động về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ, căn cứ truyền thống cách 
mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, công tác đền ơn đáp nghĩa, các 
hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước12. Trong năm học, trên cả nước, 
đã có 769 hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu 
nước được tổ chức với sự tham gia của 276.169 hội viên, sinh viên tham gia. 

Các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, chủ quyền biển đảo, 
chủ quyền quốc gia tiếp tục được các cơ sở hội duy trì triển khai với các hoạt 
động đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn hội viên, sinh viên. 
Triển khai các hoạt động tập trung vào công tác tuyên truyền về biển đảo, tổ 
chức các hành trình hướng về biển đảo, tổ chức tặng quà cho các học sinh con 
em gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biển đảo và con em ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các gia đình ngư dân 
ven biển,…13. Trong năm học, trên cả nước đã có 261 hoạt động tuyên truyền 
biển đảo được tổ chức, thu hút sự tham gia của 215.327 hội viên, sinh viên. 

                                           
11 Trong năm học, các cấp bộ Hội tổ chức 960 hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị nhân các 
ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, Đoàn, Hội, đất nước; tổ chức 375 hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, 
sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.  
12 HSV tỉnh Bình Dương tổ chức Hành trình “Sinh viên Bình Dương với di tích văn hóa, lịch sử năm học 2019 - 
2020”. HSV TP.Hồ Chí Minh hoàn thành“Phần mềm truy cập thông tin anh hùng liệt sĩ” tại nghĩa trang liệt sĩ 
huyện Củ Chi, tiếp tục cập nhật “Phần mềm số hóa thông tin Ba Má phong trào học sinh, sinh viên Thành phố”. 
HSV tỉnh Đồng Nai xây dựng bộ tuyên truyền về các địa danh tỉnh Đồng Nai theo chủ đề “Sinh viên Đồng Nai - 
Tự hào lịch sử quê hương”. HSV tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn đàn “Tìm hiểu lịch sử, quê hương Quảng Ngãi” 
với sự tham gia của hơn 500 hội viên, sinh viên. HSV thành phố Hà Nội vận động sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng, học viện trực thuộc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà 
Nội và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô”. 
13 Đã có 406 hoạt động được triển khai với sự tham gia của 221.477 lượt sinh viên trên cả nước. Một số đơn vị 
tiêu biểu trong công tác triển khai: HSV Thái Nguyên với 07 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên 
giới đất liền, thu hút 28.180 sinh viên tham gia trong năm học. HSV tỉnh Hải Dương tổ chức 8 hoạt động tuyên 
truyền về biên giới, biển đảo với sự tham gia của 3.680 lượt sinh viên. HSV tỉnh Bình Dương tổ chức 10 hoạt 
động với sự tham gia của hơn 8.000 lượt sinh viên, tiêu biểu là “Hành trình Sinh viên Bình Dương hướng về 
biển đảo quê hương” tại tỉnh Cà Mau,…HSV tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Phú Yên với biển đảo 
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Các cấp bộ Hội tiếp tục tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Sinh viên 
Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”, đăng tải tin bài về các sinh viên tiêu biểu, có 
nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, sinh viên với nghĩa cử, hành động 
cao đẹp. Fanpage “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” và bộ 
infographic“Văn hóa ứng xử trên không gian mạng” được Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan toả những việc làm hay, ý nghĩa, 
nhân văn, những hành động đẹp, có văn hoá trên mạng xã hội đã nhận được chia 
sẻ và hàng nghìn lượt tương tác của sinh viên cả nước14; mô hình fanpage “Sinh 
viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” còn áp dụng và phát huy tính hiệu quả 
tại các Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố15.  

Các cấp bộ Hội quan tâm triển khai hoạt động giáo dục ý thức công dân, 
việc tôn trọng và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, nội quy, 
quy chế của nhà trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 202116. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng và tuyên 
truyền bộ sản phẩm truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống 
ma túy năm 2021” với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi 
nhà hãy tránh xa ma túy”17.  

Hội Sinh viên các cấp thường xuyên cung cấp thông tin chính thống trên 
website, fanpage về các vấn đề được sinh viên quan tâm. Các cấp bộ Hội tích 
cực triển khai tuyên truyền, phản bác các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái, 
thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên một số trường đã 
hình thành các kênh tổng hợp những phản ánh, góp ý của sinh viên, sử dụng 
mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến phát huy hiệu quả hoạt động của các 
câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nắm bắt tư tưởng, dư luận sinh viên; tham mưu với cấp 
ủy, lãnh đạo các trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên 18. 
Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham mưu cho Đảng ủy, Đại sứ quán Việt 

                                                                                                                                    
quê hương” năm 2021, gần 200 hội viên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trong tỉnh tham 
gia tích cực… 
14 Fanpage “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” với hơn 13.748 lượt likes, trong năm học đã đăng tải 
gần 200 bài viết, thu hút hơn 55.000 lượt tiếp cận của hội viên, sinh viên. Bộ infographic“Văn hóa ứng xử trên 
không gian mạng”  thu hút 157.015 lượt tiếp cận, 12.950 lượt tiếp cận. 
15 HSV các tỉnh, thành phố đã xây dựng chuyên trang thực hiện cuộc vận động, cụ thể như: “Sinh viên TP. Hồ 
Chí Minh - Những câu chuyện đẹp”, “Sinh viên Hải Phòng - Những câu chuyện đẹp”, “Sinh viên Thanh Hóa - 
Những câu chuyện đẹp”, “Sinh viên Quảng Ngãi - Những câu chuyện đẹp”;...Thông qua fanpage các đơn vị đã 
triển khai các hoạt động thu hút hội viên, sinh viên tham gia như: HSV TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi “Mỗi tuần 
một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” với sự tham gia của 1000 tác phẩm của hội viên, 
sinh viên; HSV TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình “Sinh viên TP. Hồ Chí Minh - những câu chuyện 
đẹp” thu hút 7.658 hội viên, sinh viên tham gia. 
16 Tiêu biểu như: HSV Thái Nguyên trong năm học đã tổ chức được 07 chương trình hưởng ứng “Ngày pháp 
luật” Việt Nam, 12 chương trình tuyên truyền ATGT với sự tham gia của hơn 40.000 hội viên, sinh viên. 
17 Bộ sản phẩm truyền thông thu hút 10.632 lượ tiếp cận, 640 người xem tương tác và được các cơ sở Hội trên cả 
nước chia sẻ rộng rãi. 
18 Các cấp Hội đã tổ chức 595 chương trình đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên, thu hút 222.859 lượt 
hội viên, sinh viên tham gia. 
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Nam tại các nước định kỳ gặp gỡ, đối thoại giữa Đại sứ và sinh viên, du học 
sinh Việt Nam ở nước ngoài19.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Trung ương 
Hội chưa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các buổi tọa đàm “Xây 
dựng văn hóa ứng xử trong trường học” tại một số trường đại học, cao đẳng trên 
cả nước theo chương trình năm học. Một số Hội Sinh viên các trường còn hạn 
chế về công tác tuyên truyền pháp luật cho sinh viên, triển khai các tổ nắm bắt 
dư luận xã hội trong hội viên, sinh viên. 

 2.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học 

Trong năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã 
phối hợp tổ chức các chương trình, cuộc thi nhằm tạp môi trường, thúc đẩy 
tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, thu hút sự tham gia đông đảo 
của các bạn hội viên, sinh viên trên cả nước như: Phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tuyên dương sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học 
năm 2020”, Chương trình được tổ chức với sự tham gia của 461 đề tài nghiên 
cứu khoa học của 103 đơn vị đăng ký tham gia, cụ thể tại 6 lĩnh vực khoa học 
công nghệ: khoa học tự nhiên (66 đề tài), khoa học kỹ thuật công nghệ (114 đề 
tài), khoa học y dược (32 đề tài), khoa học nông nghiệp (22 đề tài), khoa học xã 
hội (198 đề tài), khoa học nhân văn (29 đề tài). Trung ương Hội Sinh viên Việt 
Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam tổ chức 
Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 29 - năm 2020, Olympic Tin học 
sinh viên Việt Nam lần thứ 29 - năm 2020 là ngày hội cho các bạn sinh viên 
đam mê công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam và châu Á, cùng tranh tài 
thông qua việc giải quyết các bài toán trên máy tính. Cuộc thi thu hút 157 sinh 
viên khối chuyên tin, 117 sinh viên khối không chuyên đến từ 64 trường đại học 
và cao đẳng trong cả nước. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc 
thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” năm 2020 với chủ đề chế tạo thiết bị 
lắp ráp bút bi, Cuộc thi thu hút 46 đội tham gia đăng ký, vòng chung kết có 27 
đội thi đến từ 10 trường Đại học tại Hà Nội và Thái Nguyên; Kết quả, Ban Tổ 
chức đã trao 1 giải Nhất, 01 giải Nhì cho đội đến từ trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, 01 giải Nhì cho đội đến từ trường Đại học Kỹ Thuật công nghiệp, Đại 
học Thái Nguyên. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa 
học toàn cầu với chủ đề “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” 
thu hút 309 công trình khoa học của 34 đơn vị, đặc biệt Hội thảo thu hút sự tham 
gia của 06 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài: Hội Sinh viên Việt Nam tại 
Áo (01 bài viết), Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (02 bài viết), Hội Sinh viên 
Việt Nam tại Hàn Quốc (02 bài viết), Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary (02 

                                           
19 Một số đơn vị thực hiện tốt: Hội Sinh viên tại Anh, Pháp, Hungary, Hàn Quốc, Thái Lan, Xinh-ga-po.địa  
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bài viết), Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (03 bài viết), Hội Sinh viên Việt 
Nam tại Thái Lan (02 bài viết) và sinh viên tại Romania (01 bài viết). 

Các cấp bộ Hội đã chú trọng tổ chức các diễn đàn, hội thảo trao đổi 
phương pháp học tập, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào học tập, 
nghiên cứu khoa học20; đồng thời quan tâm thực hiện công tác rà soát, thành lập, 
phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu 
khoa học, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên. Năm học 2020 
– 2021, cấp trường tổ chức 820 hoạt động nghiên cứu khoa học với 12.357 đề tài 
đã được đặt hàng, chuyển giao; xây dựng mới, duy trì và củng cố hoạt động của 
1.015 câu lạc bộ, đội, nhóm, cộng đồng học tập với sự tham gia của 150.986 
sinh viên. Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đã tổ chức được 44 diễn 
đàn, Hội Sinh viên Việt Nam các trường tổ chức được 1.269 diễn đàn trao đổi về 
phương pháp học tập và đã có 422.163 lượt sinh viên tham gia các diễn đàn. 
Đồng thời, Hội Sinh viên các cấp còn phối hợp với các đơn vị chức năng của 
nhà trường để xây dựng ngân hàng học liệu, chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa 
học. 

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong sinh viên như 
livestream chia sẻ về văn hóa đọc, thói quen đọc sách, bình luận về các cuốn 
sách hay, tổ chức Ngày hội đọc sách, hội chợ sách online, các diễn đàn trao đổi 
sách21. 

Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam cấp 
trường tăng cường tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo trong hội viên, sinh 
viên như phối hợp với Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục tổ chức các ngày 
“Ngày sinh viên sáng tạo”, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp, triển 
lãm sáng tạo nhằm tôn vinh, trưng bày, giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô 
hình, sản phẩm khoa học, công nghệ của sinh viên, cùng nhiều hoạt động sáng 
tạo, thu hút sự quan tâm và tham gia của hội viên, sinh viên22. Bên cạnh đó, việc 

                                           
20 Tiêu biểu như: Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam, Viện Kinh tế 
và Công nghệ Y tế, Viện Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực  tổ chức Diễn đàn Sinh viên 5 tốt “Tương lai 
của Khởi nghiệp sáng tạo và vai trò đóng góp của thanh niên, sinh viên”; Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại 
học Y Dược Thái Bình với “Lớp học Phương pháp năm học 2020 – 2021”; Hội thảo “Những tiến bộ khoa học 
trong ghép tạng”; Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học An Giang với hội thảo “Hướng dẫn nghiệp vụ du lịch 
quốc tế”;… 
21Tiêu biểu như: Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh với Cuộc thi Kể chuyện “Sách – dẫn lối tri thức” tỉnh 
Bắc Ninh năm học 2020 – 2021; Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng với dự án “Trang sách – Nâng 
cánh tương lai”, công trình “Tủ sách thân thiện”; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk với hoạt động “Sách 
Quý trao nhau”; Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại ngữ  - Đại học Quốc gia Hà Nội với mô hình 
”Nâng cao văn hoá đọc trong sinh viên”. 
22 Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hành trình “Trải nghiệm sáng tạo” cho sinh viên tham quan 
không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một, tham quan phòng thí nghiệm và chế tạo 
Fablab Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp Tỉnh, phối hợp với Hội Sinh viên trường Đại học 
Việt Đức tổ chức Cuộc thi lập trình trò chơi RPGCom “Sáng tạo nhân vật cổ tích 2D”, tổ chứ cuộc thi “Youth 
Competion” 2021;  Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “Sáng tạo trẻ trong sinh viên” thu 
hút hơn 1.700 hội viên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tham gia. Hội Sinh viên Việt Nam thành 
phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, đồng thời phát động Cuộc 



12 
 

triển khai, thiết lập, vận hành các “Không gian sáng tạo trẻ”, “Không gian khoa 
học công nghệ” đã được các nhà trường quan tâm, giao Hội Sinh viên Việt Nam  
tham mưu thực hiện23. 

Các cấp bộ Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp thường xuyên 
tham mưu với cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu các trường tạo điều kiện hỗ trợ, phát 
huy kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tiếp tục duy trì và phát huy các 
quỹ học bổng, giải thưởng, cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích sinh viên 
tham gia các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức nhiều hoạt động 
sáng tạo, phát huy ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của sinh viên. Năm học 2020 – 
2021, có 1.143 hoạt động phát huy tính sáng tạo của sinh viên đã được tổ chức 
với 320.826 lượt sinh viên tham gia; có 1.652 sân chơi học thuật, cuộc thi ý 
tưởng sáng tạo được tổ chức với 527.964 sinh viên tham gia. Một số đơn vị làm 
tốt công tác biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu 
khoa học, các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế24. 
Trong năm học, hoạt động tham quan thực tế, kiến tập, thực tập, liên kết giữa 
nhà trường, sinh viên với các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý đã 
được nhiều Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường quan tâm, tổ chức với 1.443 
hoạt động, thu hút được 770.124 sinh viên tham gia. 

Một số hạn chế, tồn tại trong năm học như: Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam chưa tổ chức cuộc thi sáng tạo sinh viên toàn quốc “S-Ideas”; hằng 
tháng chưa giới thiệu các tài liệu hướng dẫn phương pháp, bài tập rèn luyện tư 
duy sáng tạo cho sinh viên: phương pháp Brainstorming, phương pháp 
Mindmap, phương pháp Six thinking hats, phương pháp Design thinking… Số 
lượng sinh viên tham gia cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo” 
còn hạn chế. Công tác phát huy các ý tưởng sáng tạo, đề tài nghiên cứu khoa học 
chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, sinh viên. 

2.4. Sinh viên rèn luyện thể chất 
 Trong năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban 
hành đã triển khai các cuộc vận động, hoạt động tạo môi trường cho hội viên, 

                                                                                                                                    
thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày 
Sinh viên TP. Hồ Chí Minh sáng tạo năm 2020” với các hoạt động sáng tạo tại 05 khu vực: “Khởi nghiệp sáng 
tạo”, “Học tập tiện ích”, “Đô thị thông minh”, “Nâng tầm sức khỏe”, “Tài năng tỏa sáng” thu hút hơn 3.000 
sinh viên tham gia, phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức thành công cuộc thi 
Sáng tạo phần mềm ứng dụng dành cho sinh viên lần 2 - năm 2020;… 
23 Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận tổ chức mô hình “Không gian khoa học - công 
nghệ 4.0” thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia thông qua các cuộc thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật, 
ứng dụng công nghệ, kỹ thuật; Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng giới thiệu mô hình “Không gian khoa 
học, công nghệ” tại trường Đại học Duy Tân;… Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Hà Nội với mô hình 
Dự án thúc đẩy hợp tác và phát triển năng lực sinh viên Y – Poseidons; Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Đồng Nai 
với mô hình Sinh viên Đồng Nai – Chinh phục tri thức. 
24 Tiêu biểu như: Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, 
Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng. 
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sinh viên rèn luyện thể chất: tổ chức giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG)25, 
tổ chức cuộc thi nhảy “Dance for Youth” năm 202026; nhằm tạo sân chơi bổ ích, 
lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí mang tính cộng đồng cho học sinh, sinh 
viên; tạo môi trường để hội viên, sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao sức 
khoẻ. Bên cạnh đó, cơ sở Hội tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động rèn luyện 
thể dục, thể thao, triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn 
thể thao” và cuộc vận động “10.000 bước chân vì sức khỏe mỗi ngày” để tăng 
cường sức khỏe27; duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, đội, nhóm 
thể thao, tổ chức hội thao sinh viên, đồng diễn thể dục, chạy việt dã, ngày hội 
thể thao dân gian hoặc các giải thể thao.  

Nhiều đơn vị đã tổ chức ngày hội sinh viên khỏe, tổ chức sát hạch bộ tiêu 
chí “Thể lực tốt” cho sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” các cấp28 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị 
phát động sinh viên tập luyện thể thao tại nhà, tổ chức các giải đi bộ, chạy bộ 
trực tuyến thu hút đông đảo sinh viên hưởng ứng tham gia. Hiện nay tổ chức 
Hội Sinh viên trên cả nước có 905 câu lạc bộ đội nhóm thể thao thu hút 71.108 
sinh viên tham gia; Hội Sinh viên các cấp tổ chức 1.256 giải thể thao thu hút 
73.135 sinh viên tham gia, tổ chức 359 ngày hội sinh viên khỏe các cấp, thu 
hút 167,977 lượt sinh viên tham gia, 109.304 sinh viên được công nhận sinh 
viên khỏe.  

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên 
tích cực đề xuất với lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng các công 
trình, dụng cụ thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên29.  

Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài duy trì tốt hoạt động của các câu 
lạc bộ, đội, nhóm thể thao; tổ chức các giải thể thao cho sinh viên Việt Nam ở 
                                           
25 Năm học 2020 - 2021 được triển khai tại 6 tỉnh thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải 
Phòng, Thái Nguyên với 2 bộ môn: Bộ môn Bóng đá trong nhà (Futsal) và Bộ môn Nhảy đối kháng (Dance 
Battle): Tính đến thời điểm hiện tại các khu vực đã tham gia thi đấu xong vòng loại khu vực, do diễn biến phúc 
tạp của dịch Covid19 nên giải đấu đang được tạm hoãn. 
26 Cuộc thi được triển khai từ tháng 11 năm 2020 với nội dung cover lại các ca khúc của các nhóm nhạc nổi tiếng 
trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm hiện tại Cuộc thi đã bước vào vòng bán kết với 15 đội miền Bắc, 12 đội 
miền Nam, nhưng do dịch Covid19 nên Cuộc thi được tạm hoãn đến khi có thông báo mới. 
27 HSV TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Giải Việt dã Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 
thu hút sự tham gia của 2.000 hội viên, sinh viên. HSV tỉnh Quảng Ngãi tổ chức giải chạy onlne, giải bóng đá, 
bóng chuyền thu hút hơn 350 hội viên, sinh viên tham gia. HSV tỉnh Hưng Yên tổ chức 9 giải thể thao thu hút 
3.140 sinh viên tham gia. HSV tỉnh Bình Dương tham gia “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” thu hút 
gần 15.000 lượt hội viên tham gia. 
28 Tổ chức Chuỗi hoạt động “Sức trẻ Sinh viên TP. Hồ Chí Minh” năm 2021 tại Nhà Văn hóa Sinh viên cơ sở tại 
Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 10.000 sinh viên tham gia các nội dung của chuỗi 
hoạt động; HSV tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động thể thao như: giải chạy bộ, giải bóng chuyền hơi nam, giải 
bóng đá nam sinh viên HVU-LEAGUE 2020; HSV tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thao VGU SPORTS WEEK 
2020 thu hút 12.142 lượt sinh viên tham gia. 
29 Có 237 công trình, dịch vụ thể thao giá ưu đãi cho hội viên, sinh viên, đáp ứng nhu cầu của hơn 144.773 
sinh viên. 
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nước sở tại nhằm tạo sân chơi cho sinh viên rèn luyện thể chất, đây là hoạt động 
hàng năm thu hút sự quan tâm của hội viên, sinh viên ngoài nước. 

2.5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng 
Trong năm học, các cấp bộ Hội tiếp tục thực hiện tốt tham gia các hoạt 

động tình nguyện, huy động và phát huy tốt nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, lực 
lượng quan trọng không thể thiếu trong các hoạt động đó là lực lượng sinh viên. 
Sinh viên là lực lượng xung kích, nòng cốt, phát huy thế mạnh và vai trò trong 
các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại trường học và địa bàn dân 
cư, với các hoạt động đa dạng, phong phú, được tổ chức bài bản, thiết thực, hiệu 
quả tại nhiều địa bàn hoạt động.  

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 được triển khai tại 63 tỉnh, 
thành phố trên cả nước, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo thanh niên, 
sinh viên với 47.574 tình nguyện viên tham gia tại 793 đội hình tình nguyện 
“Tiếp sức mùa thi” cấp cơ sở, triển khai các mô hình, hoạt động sáng tạo, được 
đánh giá cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chương trình năm 2020 
được triển khai với các hoạt động: Trước kỳ thi xét tốt nghiệp, trong kỳ thi xét 
tốt nghiệp với các nội dung cụ thể giúp các tỉnh, thành đoàn dễ triển khai các nội 
dung hoạt động. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 
các đơn vị chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra 
tại các điểm thi như: đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu 
trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi,… Qua rà 
soát và ghi nhận 276.389 trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, vươn lên trong học tập để hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. 

Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2020” được các cơ sở 
Hội quan tâm triển khai với sự tham gia của 57.820 sinh viên 1.348 đội hình sinh 
viên tình nguyện tập trung với 296 đội hình dạy Tiếng anh tổng kinh phí hơn 1,2 
tỷ đồng. Cùng với đó, Hội Sinh viên một số tỉnh, thành phố, các trường tổ chức 
các đội hình khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí; chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân; xây dựng Tuyến đường Thắp sáng làng quê; xây dựng 
đường giao thông nông thôn; tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng kiến thức hè cho 
thiếu nhi; giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh, 
chăm sóc các di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sỹ.  

Năm học 2020 - 2021 chương trình “Tình nguyện mùa đông 2020” và 
“Xuân tình nguyện 2021” được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai, một số đơn 
vị tổ chức thành chiến dịch “Xuân tình nguyện” với quy mô lớn30. Hội Sinh viên 

                                           
30 HSV tỉnh Thái Nguyên tổ chức 14 đội hình tình nguyện thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia, trao tặng hàng 
ngàn chiếc chăn ấm, áo ấm, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, xây dựng các công trình thanh niên với 
tổng trị giá trên 800 triệu đồng. HSV Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 - năm 
2021 diễn ra từ ngày 17/01/2021 đến ngày 09/02/2021 thu hút 35.819 chiến sĩ tình nguyện tham gia với tổng 
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các tỉnh, thành, các trường trực thuộc tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày 
Chủ nhật xanh”31 thu hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia; các hoạt động 
tình nguyện tại chỗ thường xuyên được tổ chức gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh 
quan nhà trường, ký túc xá, khu vực dân cư quanh trường và chỗ trọ. Các hoạt 
động vì an sinh xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có nhiều sáng 
tạo góp phần thúc đẩy phong trào Hội phát triển ngày càng vững mạnh, tiêu biểu 
là các hoạt động tiếp sức đến trường, bảo vệ dòng sông quê hương, tư vấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng 
quà các gia đình chính sách, khó khăn.  

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên 
thế giới, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng tích 
cực tham gia phòng chống dịch COVID-19; tổ chức các đội hình sinh viên 
ngành y hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, huy động sinh viên các ngành y 
sinh, hóa sinh, dược, công nghệ sinh học điều chế dung dịch nước rửa tay sát 
khuẩn, sản xuất mũ chắn giọt bắn, khẩu trang vải kháng khuẩn, hỗ trợ công tác 
tuyên truyền tới các khu dân cư về khai báo y tế điện tử; hỗ trợ vận chuyển nhu 
yếu phẩm cho các khu vực cách ly, hỗ trợ trực tại các khu cách ly, hỗ trợ công 
tác nhập liệu tại các khu vực lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ điều phối, hướng dẫn 
người dân lấy mẫu xét nghiệm và Hỗ trợ các Ký túc xá được trưng dụng làm 
khu cách ly. Năm học 2020 – 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức 
chương trình tình nguyện trực tuyến "Học tập linh hoạt - Kết nối tri thức" thu hút 
sự tham gia 32.280 lượt chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Facebook, kết thúc 
chương trình Ban Tổ chức đã trao tặng 70 máy tính xách tay để học tập trực tuyến 
cho sinh viên tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong năm học 
qua, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các sinh viên 
ngành Y, lực lượng vũ trang nhận được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội, 
những hoạt động đã thể hiện sự tiên phong, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 
của các bạn hội viên, sinh viên Việt Nam32. 

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tại 
các tỉnh miền Trung, Hội Sinh viên nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các 
hoạt động tình nguyện, trao tặng các suất học bổng cho sinh viên bị ảnh hưởng 
mưa lũ, đồng thời kêu gọi các cơ sở Hội vận động hội viên, sinh viên chung tay 
đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả, ổn định 

                                                                                                                                    
nguồn lực hơn 03 tỷ đồng. HSV tỉnh Bình Dương tổ chức các hoạt động thu hút gần 8.000 lượt sinh viên tham 
gia với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. HSV tỉnh Khánh Hoà tặng 2.000 lá cờ và 42 phần quà tết cho cán bộ 
chiến sĩ Trường Sa. 
31 Các cấp bộ Hội đã tổ chức 3.968 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thư bảy tình nguyện”, thu hút 233.354 
lượt sinh viên tham gia. Tiêu biểu như HSV TP. Hà Nội, Bình Dương, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh,… 
32 Trong thời điểm bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, đã có 22 đoàn với gần 2.500 sinh viên ngành y, lực 
lượng vũ trang lên đường tham gia chống dịch tại 12 tỉnh/thành phố , với các nhiệm vụ triển khai trong tâm dịch 
như: truy vết, lấy mẫu, điều trị bệnh nhân,… 
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cuộc sống, nhất là các hoạt động chăm lo cho hội viên, sinh viên miền Trung 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ.  

 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động tình 
nguyện gắn với các địa bàn trọng điểm tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 
và các đảo Thanh niên, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc : đảo Trần (Quảng Ninh), 
đảo Phú Quý (Bình Thuận), xã đảo Nhơn Châu (Bình Định), đảo Thổ Chu  

 
(Kiên Giang),...33  

Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được quan tâm triển khai tại cơ 
sở Hội, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ ngân hàng máu sống 
tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền hiến máu tình nguyện34. 
Mô hình ngày hội hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu di động thường xuyên 
được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực trong tiếp nhận nguồn đơn vị máu 
từ sinh viên35.  

Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước ngoài vận động nguồn lực, phối hợp 
với Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chung tay phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 tại Việt Nam36. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác triển 
khai các hoạt động tình nguyện còn một số hạn chế như: các chương trình tình 
nguyện thường xuyên chưa được duy trì đều đặn. Các dự án, công trình phần 
việc tình nguyện tại một số nơi còn chưa chú trọng đến tính bền vững, chưa có 
giải pháp, công cụ thực hiện kiểm đếm số ngày tham gia hoạt động tình nguyện 
của hội viên, sinh viên. 

2.6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế 
Năm học 2020 - 2021, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai 

chuyển giao giao phần mềm tổ chức thành công Hội thi “Olympic tiếng Anh học 
sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” cho các đơn vị cơ sở Hội37.  

Các cấp bộ Hội tích cực triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của sinh viên về vai trò của hội nhập quốc tế, các kiến thức pháp 
luật, các thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kỹ năng, bản lĩnh, tính chủ 
động trong hội nhập quốc tế, qua đó giúp cho hội viên, sinh viên nhận thức rõ 

                                           
33 Một số đơn vị triển khai các hoạt động tình nguyện gắn với các địa bàn trọng điểm, khó khăn, vùng biên giới, 
ven biển; các đảo tiền tiêu của Tổ quốc: HSV TP.Hồ Chí Minh, HSV tỉnh Bình Dương, HSV tỉnh Đà Nẵng, 
HSV tỉnh Quảng Ngãi, HSV tỉnh Bình Định. 
34 Vận động 370.268 lượt hội viên, sinh viên tham gia hiến máu; thu được 100.970 đơn vị máu. 
35 Hoạt động tiêu biểu: HSV tỉnh Khánh Hoà vận động 3.200 hội viên tham gia thu về 2.306 đơn vị máu. HSV 
tỉnh Bình Dương vận động 3.000 hội viên thu về 2.000 đơn vị máu. HSV tỉnh Thái Nguyên tổ chức trên 14 
chương trình hiến máu và thu được trên 3.400 đơn vị máu. 
36 HSV Việt Nam tại các nước Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan và Hội TNSV Việt Nam tại CH Séc vận động hội viên, 
sinh viên quyên góp, mua nước rửa tay hỗ trợ các đội tình nguyện của HSV các tỉnh, thành phố tham gia phòng 
chống dịch Covid-19 
37 Tính đến thời điểm hiện tại đã có 69 đơn vị tham gia Hội thi. Tiêu biểu: HSV tỉnh Phú Thọ có 14.014 thí sinh 
tham gia. HSV TP. Hồ Chí Minh với 75.210 học sinh sinh viên tham gia. HSV tỉnh Khánh Hoà có 9.000 thí sinh 
tham gia. HSV trường Đại học Đồng Tháp có 2.000 thí sinh tham gia. 
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vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Công tác tuyên truyền về thông tin, đối ngoại, hội nhập về cộng đồng ASEAN 
được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai, năm học 2020 - 2021 các đơn vị triển 
khai 28 hoạt động cấp tỉnh với hơn 19.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo các cấp bộ Hội về việc thành 
lập, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tiếng Anh trong các trường cao đẳng, 
đại học. Các cấp bộ Hội tiếp tục củng cố hoạt động và thành lập mới 303 câu lạc 
bộ tin học, ngoại ngữ cấp trường với 22.773 thành viên. Nhiều phương thức 
mới, cách làm sáng tạo được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị 
được triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên học Tiếng Anh, hoạt động hỗ trợ 
sinh viên kiến thức, kỹ năng hội nhập,...Các cơ sở Hội tiếp tục đầu tư nhiều giải 
pháp thống kê, theo dõi, hỗ trợ học bổng, thi thử kiểm tra trình độ tiếng Anh cho 
hội viên, sinh viên. Các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên được một 
số đơn vị triển khai hiệu quả38. 

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên tại các đơn vị có du học sinh đang học tập và 
sinh sống đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh quảng 
bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tổ chức các khóa học tiếng Việt cho 
người nước ngoài, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với du học sinh 
các nước đang theo học tại Việt Nam39. 

Hạn chế: Công tác triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa của 
đất nước đến bạn bè nước ngoài còn chưa được quan tâm, chú trọng; một số cơ sở 
Hội triển khai hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên nước với phương thức cũ, 
không có tính sáng tạo. 

3. Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên 
Các hoạt động hỗ trợ sinh viên được thực hiện từ cấp Trung ương đến cơ 

sở vào dịp đầu năm học mới40 và đặc biệt trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 
09/01/2021)41. Trong đó, nhiều đơn vị đã quan tâm đến việc tư vấn, hỗ trợ sinh 

                                           
38 Trong năm học, Hội SV các tỉnh, các trường đã tổ chức 321 hoạt động giao lưu quốc tế, thu hút gần 80.000 
lượt hội viên, sinh viên tham gia. 
39 Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã tổ chức thành công giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Lille với sự tham 
gia của gần 100 cầu thủ; Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức Ngày hội VNYA 2021 "Career Fair" - 
"Hậu Covid vẫn có việc"; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Hội thảo khoa học…. 
40 Các hoạt động chào đón tân sinh viên, trao học bổng tiếp sức đến trường, giới thiệu nhà trọ, việc làm thêm cho 
sinh viên. HSV tỉnh Bình Dương vận động nguồn học bổng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và cán bộ Hội có hoàn 
cảnh khó khăn trong tỉnh với tổng nguồn lực huy động gần 1 tỷ đồng. HSV TP. Hồ Chí Minh vận động 6.125 
suất học bổng hỗ trợ sinh viên, với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. 
41 Các cấp bộ Hội đã tổ chức 453 hoạt động tư vấn tâm lý, sức khỏe thu hút 166,477 sinh viên, hội viên tham gia. 
Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức Chương trình “Tập huấn kiến thức, kỹ năng và tư vấn tiền hôn nhân cho 
sinh viên” năm 2021 với sự tham gia của gần 3,000 sinh viên. 
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viên giải quyết những vấn đề tâm lý mắc phải như: trầm cảm do áp lực học 
hành, thi cử, nghiện game online… 

Ở cấp Trung ương, Trung ương Hội tiếp tục vận hành và phát huy hiệu 
quả Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; trao học bổng hỗ trợ sinh 
viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Hội Sinh viên các cấp vận động 
các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, trao học 
bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động 
“Tiếp sức đến trường”, góp phần đảm bảo điều kiện học tập, động viên tinh 
thần và tiếp thêm nghị lực phấn đấu cho sinh viên42.  

Các cấp bộ Hội tổ chức nhiều các sân chơi văn nghệ, giải trí cho sinh viên 
như: liên hoan tiếng hát sinh viên, ngày hội chào tân sinh viên, ngày hội văn 
hóa, thể thao sinh viên43; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đài 
Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất chương trình “SV2020” dành cho sinh 
viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trung ương Hội Sinh viên Việt 
Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Vòng chung kết cuộc thi 
“Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” năm 2020 trong tháng 01/2021 với sự tham gia 
của 41 thí sinh đại diện cho các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn 
quốc tham dự vòng chung khảo tại Thủ đô Hà Nội. Các cấp bộ Hội cũng quan 
tâm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh 
thần cho sinh viên44. 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát 
triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành 
phố và trường trực thuộc tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết, 
gặp gỡ tặng quà cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 
Tân Sửu 202145. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường chủ động tìm 
kiếm nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán như: 
tặng vé xe, thăm tặng quà sinh viên đón tết xa nhà, giới thiệu việc làm thêm cho 

                                           
42 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” cho 31 học sinh, 24 sinh 
viên trong học kỳ I và 22 sinh viên, 31 học sinh trong học kỳ II với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng. Hội Sinh viên các 
tỉnh, các trường trao tặng 82.799 suất học bổng cho sinh viên với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Tổng số nguồn lực 
trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ cho sinh viên là gần 70 tỷ đồng. 
43 Một số mô hình tiêu biểu như: Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”; Mô hình “ Không Gian kịch nói 
sinh viên”. 

44 Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ nổi bật: HSV TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên tiếp 
tục triển khai chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”, chỉ đạo Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Liên hoan 
Tiếng hát Sinh viên toàn Thành phố năm 2020 với chủ đề “Giai điệu cuộc sống”. Trong năm học, 893 sân chơi 
văn hóa văn nghệ đã được tổ chức, thu hút 451.105 lượt sinh viên tham gia. 
45 Trung ương Hội,Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam đã trao gần 2,000 phần quà tặng sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn, các lưu học sinh ở lại Việt Nam ăn tết; tặng 5,000 vé sẽ ưu đãi cho sinh viên trên toàn 
quốc; triển khai các chuyến xe đưa hơn 500 sinh viên ở các tỉnh miền trung, miền núi Tây Bắc về quê đón Tết; 
trao gần 100 phần quà tặng cho cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia hoạt động Hội và phong 
trào sinh viên tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. 
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sinh viên…46 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam 
và các nước trên thế giới, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp với 
các đơn vị tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên Việt Nam ở trong 
và ngoài nước phòng, chống dịch bệnh47. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các tỉnh, 
thành phố, các trường đã chủ động trong hoạt động rà soát, hỗ trợ sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành lập, triển khai hiệu quả 
các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện các hoạt động phòng, 
chống dịch theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Các cấp bộ Hội cũng đã chủ 
động, kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng của thiên 
tai, giúp sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện48. 

Công tác tổ chức các hoạt động tập huấn, bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho 
sinh viên tiếp tục được triển khai thường xuyên ở các cấp bộ Hội49. Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Visa Việt Nam tổ chức Chương 
trình kỹ năng quản lý tài chính năm 2020 với chủ đề “Vững tài chính, lái ý 
tưởng chạm đích” thu hút đông đảo sinh viên dự thi và tham gia cổ vũ50. Trung 
ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình trực 
tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp”, chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 
sinh viên phối hợp với Google Việt Nam tổ chức chuỗi khóa học “Bệ phóng Việt 
Nam Digital 4.0” nhận được sự hưởng ứng và đánh giá cao của học sinh, sinh 
viên51. 

Tại cơ sở, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phối hợp với các doanh nghiệp, 
các nhà tuyển dụng tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên, cung cấp thông tin 
thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao 
động đến sinh viên, đồng thời hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực 

                                           
46 Một số hoạt động tiêu biểu: HSV TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí 
Minh tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2021 hỗ trợ vé xe miễn phí cho hơn 2,000 sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh về quê ăn Tết. Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương tặng 400 phần quà cho 
sinh viên, cán bộ Hội không có điều kiện về quê đón tết. Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức các chuyến xe đưa 
gần 600 sinh viên về quê đón tết, tặng gần 400 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 
47 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dành tặng 10 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng hỗ trợ sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn do đại dịch tại thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên ở lại các khu ký túc 
xá với tổng trị giá gần 200 triệu; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh, sinh viên trong các khu vực cách ly tỉnh Bắc 
Ninh trị giá 250 triệu đồng; trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm cho các đội hình sinh viên tình 
nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Toàn quốc đã tổ chức 408 hoạt động 
hỗ trợ 97,586 hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
48 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức các đoàn thăm, hỗ trợ học sinh, sinh viên chịu ảnh hưởng của 
bão lụt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bao gồm: 300 bình lọc nước, 5.000 bộ đồ dùng học 
tập, 120 phần quà... tổng trị giá 1,2 tỉ đồng. 
49 Đã có 1192 hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội dành cho sinh viên được tổ chức, thu hút sự tham gia 
của hơn 233000 lượt sinh viên tham gia. 
50 Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính năm 2020 thu hút sự tham gia của gần 1,200 sinh viên dự thi, trao giải 
thưởng tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các đội đạt giải. 
51 Chương trình trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” bao gồm 06 số phát sóng trên nền tảng Facebook 
đã thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ và hơn 400.000 lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Khóa đào tạo “Bệ phóng 
Việt Nam Digital 4.0” đã triển khai được 01 lớp đào tạo, thu hút hơn 4.000 sinh viên theo dõi trực tiếp và hơn 
20.000 lượt sinh viên tham gia sau 24 giờ phát sóng. 
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hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao 
động, hỗ trợ sinh viên thực tập, tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp52. Tổ chức 
các hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa sinh viên với các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, thúc 
đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. 

Hội Sinh viên các trường tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên trường 
tham mưu tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo nhà trường; 
duy trì hiệu quả các hòm thư (trực tuyến) góp ý của sinh viên với lãnh đạo nhà 
trường. Qua đó thường xuyên nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của 
sinh viên để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 
duy trì tốt công tác hỗ trợ, đón tân sinh viên và giúp đỡ sinh viên mới sang hòa 
nhập với cuộc sống và điều kiện học tập ở nước sở tại. 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc 
làm cho hội viên, sinh viên ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, dẫn 
đến tỷ lệ sinh viên được giới thiệu việc làm ở các đơn vị này chưa đạt. Việc triển 
khai các hoạt động tư vấn tâm lý, sức khoẻ cho sinh viên chưa được quan tâm 
thực hiện. 

4. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh 

4.1. Công tác hội viên 

Công tác phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm, triển khai cơ bản đảm 
bảo yêu cầu, thông qua “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học, chương trình 
“Tiếp sức đến trường” và trên các sản phẩm, công cụ truyền thông. Hội Sinh 
viên các tỉnh, thành phố, các trường tổ chức nhiều hoạt động với hình thức mới, 
hấp dẫn nhằm giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam, các câu lạc bộ, đội, nhóm 
trực thuộc Hội Sinh viên và các hoạt động của tổ chức Hội53. Một số đơn vị triển 
khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Hội viên và các hoạt 
động của Hội54. Từ đó thu hút đông đảo sinh viên quan tâm đăng ký gia nhập 
Hội Sinh viên và tham gia tích cực các hoạt động của Hội.  

Hội Sinh viên các trường tổ chức kết nạp và trao thẻ hội viên nhân dịp kỷ 
niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 
(09/01/1950 - 09/01/2021). Trong năm học, Hội Sinh viên các cấp tổ chức kết nạp 
mới 272.815 hội viên (giảm 16% so với năm học 2019 - 2020), cấp phát thẻ cho 
202.322 hội viên (tăng 15,5% so với năm học 2019 - 2020). Tổng số Hội viên 
trong năm học là 1.106.495 hội viên (giảm 7,3% so với năm học 2019 - 2020).  

                                           
52 Đã có 197,752 sinh viên được tư vấn giới thiệu việc làm thông qua các ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và 
các kênh trực tuyến của tổ chức Hội Sinh viên. Mô hình tiêu biểu như: Ứng dụng hỗ trợ sinh viên SV 360. 
53 Trong năm học, các cấp Hội đã tổ chức 839 hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam. 
54 Tiêu biểu như: HSV TP. Hồ Chí Minh, HSV TP. Hà Nội, HSV tỉnh Đồng Nai. 
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4.2. Công tác cán bộ Hội 

Năm học 2020 - 2021, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán 
bộ Hội các cấp, chú trọng tập huấn theo chức danh, chuyên đề công tác của 
Hội55. Nội dung, hình thức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội được 
đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác chăm lo và các giải pháp tạo 
động lực cho cán bộ Hội cũng được đầu tư thông qua việc tìm kiếm, trao học 
bổng hỗ trợ, tuyên dương cán bộ Hội giỏi; thăm động viên, tặng quà cán bộ 
Hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Hội thi “Thủ lĩnh sinh 
viên toàn quốc” đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của sinh viên cả nước, 
thu hút 26.094 cán bộ Hội tại 28/28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố, 43/43 
Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương tham gia dự thi, số lượng thí 
sinh tham gia thi chiếm hơn 60% số lượng cán bộ Hội trên toàn quốc; Vòng 
chung kết Hội thi được tổ chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh với 01 
giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích56. Trong năm học, 
Trung ương Hội đã trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cho 100 đồng chí là cán 
bộ Đoàn, Hội xuất sắc57, trao 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh 
viên là cán bộ Hội Sinh viên.  

4.3. Công tác xây dựng tổ chức Hội 

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới công tác xây dựng tổ chức Hội 
nói chung và hoạt động thường xuyên của các chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm. 
Việc phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếp tục được xem là giải pháp hiệu quả 
trong việc thu hút, tập hợp hội viên, sinh viên. Cùng với việc gia tăng số lượng, 
việc nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm được các cấp 
bộ Hội quan tâm triển khai, góp phần thu hút sinh viên tích cực tham gia các 
hoạt động của tổ chức Hội. Nhiều đơn vị quan tâm đầu tư cho công tác tập huấn 
đội ngũ lãnh đạo, ban chủ nhiệm các các câu lạc bộ, đội, nhóm học tập, chia sẻ 
các mô hình hoạt động hiệu quả58. 

Hội Sinh viên các cấp đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội 
theo đúng điều lệ, hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội. Trong năm học 2020 - 
2021, có 01 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường được thành lập: HSV trường Đại 
học Công nghệ Đồng Nai thuộc HSV tỉnh Đồng Nai. Hội Sinh viên các tỉnh, 

                                           
55 Tổ chức 540 lớp tập huấn chuyên đề dành cho 16.411 cán bộ Hội các cấp. Một số đơn vị tổ chức tốt công tác 
tập huấn cho cán bộ Hội: HSV TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn cán bộ HSV Thành phố năm 
học 2020 - 2021 với 22.418 lượt cán bộ Hội các cấp tham gia. HSV tỉnh Đồng Nai tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 
cho 97 cán bộ Hội chủ chốt của 11/11 Hội Sinh viên trường trực thuộc. HSV tỉnh Bình Dương và các cấp bộ Hội 
tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội chủ chốt năm học 2020 - 2021 ở cấp tỉnh và 06 Hội nghị tập huấn ở cấp 
trường, có gần 500 cán bộ Hội chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp trường tham gia. 
56 Các đơn vị triển khai tốt Hội thi như: HSV TP. Hà Nội, HSV Thành phố Hồ Chí Minh, HSV Thành phố Cần 
Thơ, HSV tỉnh Thái Nguyên, HSV Thành phố Đà Nẵng. 
57 Trong đó có 02 đồng chí là cán bộ Hội thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. 
58 Hiện có 2.545 CLB, đội nhóm trực thuộc Hội Sinh viên các cấp với 203.889 thành viên đang tham gia sinh hoạt.  
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thành phố, các trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
điều hành và quản lý hội viên. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục 
triển khai “Chatbot - Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam” trên nền tảng ứng dụng 
facebook messenger, ứng dụng “Sổ tay cán bộ Hội online” và tài liệu hỏi đáp 
công tác Hội trực tuyến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại các cấp bộ Hội. 
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai hệ thống “Văn phòng điện tử” 
quản lý, điều hành công tác Hội, từng bước số hóa và áp dụng công nghệ thông 
tin trong công tác thông tin, báo cáo, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm 
thời gian, chi phí. Bên cạnh đó, Trung ương Hội ban hành thông báo về việc 
chia cụm hoạt động Hội Sinh viên và phân công Cụm trưởng, Thường trực 
Trung ương Hội phụ trách cụm thi đua; tổ chức giao ban trực tuyến quý IV 
năm 2020 giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với các cụm Hội Sinh 
viên nhằm kịp thời nắm bắt, trao đổi về việc triển khai công tác Hội và phong 
trào sinh viên đầu năm học. 

Công tác Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được củng cố, các 
Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng 
đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành có tính kế thừa, thực hiện theo hướng dẫn số 
87-HD/TWHSV ngày 13/12/2016 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam về một số vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở 
nước ngoài. Trong năm học, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam, có 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được thành lập 
(Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia và Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia). 
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giao ban trực tuyến với Hội Sinh 
viên Việt Nam ở nước ngoài nhằm nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động Hội 
Sinh viên Việt Nam tại các nước. Công tác phối hợp và hỗ trợ hoạt động giữa 
Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiếp 
tục triển khai có hiệu quả59. 

Trong năm học, về mặt hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Hội, 
Trung ương Hội chưa tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch Hội Sinh viên 
Việt Nam với hội viên, sinh viên trong và ngoài nước vào tháng 01/2020. 

4.4. Công tác kiểm tra của Hội 

Công tác kiểm tra được thực hiện gắn với việc nắm bắt tình hình thực 
tiễn, định hướng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; phát hiện, nhân rộng mô hình 
sáng tạo, hiệu quả. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức giao ban 

                                           
59 Một số hoạt động thiết thực, hiệu quả đã triển khai giữa HSV TP.Hồ Chí Minh và HSV Việt Nam tại Đức, 
HSV TP.Hà Nội và HSV Việt Nam tại Anh, Pháp; HSV tỉnh Đồng Nai và HSV Việt Nam tại Thái Lan; HSV 
tỉnh Bình Dương và HSV Việt Nam tại Singapore. Mô hình tiêu biểu: Hội trại Thủ lĩnh Sinh viên Việt Nam - 
Leader Camp 2021 do HSV TP. Hà Nội phối hợp với HSV Việt Nam tại Anh tổ chức tại Đại học Kinh tế quốc 
dân. 
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Cụm Hội Sinh viên trực tuyến quý IV năm học 2020 - 2021, trong đó lồng ghép 
các nội dung kiểm tra của Hội bao gồm: việc ban hành chương trình công tác 
Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, chương trình công tác kiểm 
tra của Hội năm học 2020 - 2021; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định 
hướng dư luận sinh viên; công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ban Kiểm tra các tỉnh, thành 
phố, các trường đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra năm học lồng ghép 
trong chương trình công tác năm của Hội Sinh viên. Các cấp bộ Hội trong năm 
học có 44 đoàn kiểm tra định kỳ và 45 đoàn kiểm tra theo chuyên đề. Trọng tâm 
kiểm tra bám sát chương trình công tác kiểm tra của Ban Kiểm tra Trung ương 
Hội, đồng thời có những nội dung, vấn đề kiểm tra đặc thù riêng tại từng đơn vị. 
Tổ chức Hội nghị Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 3, 
khóa X cho ý kiến Chương trình công tác kiểm tra của Hội Sinh viên năm học 
2020 - 2021, ban hành kế hoạch đi cơ sở, kiểm tra công tác Hội và phong trào 
sinh viên năm học 2020 - 2021. Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên thực 
hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự theo quy định.  

Về mặt hạn chế, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chưa hoàn thành 
việc đi cơ sở, kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 
2021 tại cơ sở, theo kế hoạch công tác kiểm tra đã ban hành từ đầu năm học, do 
ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn chế di chuyển, đi lại giữa 
các địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM HỌC 
Căn cứ Báo cáo tổng kết, phụ lục số liệu công tác Hội và phong trào sinh 

viên năm học 2020 - 2021 của 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố và 43 Hội 
Sinh viên trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc Trung ương, 12 Hội 
Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.  

1. Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập, quán 
triệt, tuyên truyền về nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của đơn vị và Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Kết quả thực hiện:  
Có 1.285.256 /1.285.256 (100 %) cán bộ, hội viên được quán triệt và học 

tập, quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết của Đại hội Đảng bộ của đơn vị và Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chỉ tiêu này hoàn thành. 

2. Chỉ tiêu 2: 100% Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường tổ chức ít nhất 
01 hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, sinh viên về 
trách nhiệm và quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp. 

Kết quả thực hiện:  
Có 28/28 (100%) Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, sinh viên về trách nhiệm và 
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quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ tiêu 
này hoàn thành. 

Có 287/287 (100%) Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, sinh viên về trách nhiệm và 
quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ tiêu 
này hoàn thành. 

3. Chỉ tiêu 3: 100% Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường tổ chức thực 
hiện ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Kết quả thực hiện:  
Có 28/28 (100 %) Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức thực hiện ít nhất 01 

công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu này hoàn thành. 

Có 287/287 (100 %) Hội Sinh viên cấp trường tổ chức thực hiện ít nhất 01 
công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và 
Hội Sinh viên Việt Nam và 01 công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ tiêu này hoàn thành. 

4. Chỉ tiêu 4: Tuyên dương ít nhất 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung 
ương; 2.500 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 25.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 

Kết quả thực hiện: 
- Tuyên dương 198/200 (99%) “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Chỉ tiêu 

này không hoàn thành. 
- Tuyên dương 2.262/2.500 (90,5%) “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Chỉ tiêu 

này không hoàn thành. 
- Tuyên dương 25.649/25.000 (102.5%) “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Chỉ 

tiêu này đã hoàn thành vượt mức đề ra 2.5%. 
Nguyên nhân: Một số cơ sở Hội chưa quyết liệt trong việc hỗ trợ tạo môi 

trường rèn luyện để hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định “Sinh viên 5 tốt” 
cấp Tỉnh và cấp Trung ương. Nhiều chương trình tổ chức chưa đảm bảo theo 
tiêu chuẩn và yêu cầu nên thành tích của sinh viên không được công nhận trong 
quá trình xét chọn. 

5. Chỉ tiêu 5: 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 02 hoạt động 
hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. 

Kết quả thực hiện: 
Có 269/287 (93,7%) Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 02 hoạt 

động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Chỉ tiêu này không hoàn thành 
Nguyên nhân: Một số cơ sở Hội chưa có giải pháp trong công tác hỗ trợ 

sinh viên nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các giải pháp trực tuyến trong bối 
cảnh dịch bệnh. Một số đơn vị chỉ tổ chức được 01 hoạt động nên không được 
ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu. 
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6. Chỉ tiêu 6: Các cấp bộ Hội có ít nhất 15% sinh viên đề xuất ý tưởng, 
sáng kiến. 

Kết quả thực hiện: Có 255.819/300.000 (85,27%) ý tưởng, sáng kiến 
được sinh viên đề xuất. Chỉ tiêu này không hoàn thành. 

Nguyên nhân: Một số cơ sở Hội chưa thường xuyên triển khai, vận động 
hội viên, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến; chưa quan tâm về công tác thống 
kê các ý tưởng, sáng kiến. Nhận thức của một bộ phận hội viên, sinh viên về 
việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến còn hạn chế. 

7. Chỉ tiêu 7: 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 03 hoạt 
động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. 

Kết quả thực hiện: Có 262/287 (91,28%) Hội Sinh viên cấp trường tổ 
chức ít nhất 03 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên. Chỉ tiêu 
này không hoàn thành. 

Nguyên nhân: Một số đơn vị và cán bộ Hội chưa triển khai thường xuyên, 
sáng tạo và đa dạng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đặc biệt là các 
hoạt động hỗ trợ online còn hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh. Một số trường chỉ 
tổ chức được từ 01 đến 02 hoạt động do thiếu nguồn lực triển khai nên không 
được ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu. 

8. Chỉ tiêu 8: 100% Hội Sinh viên cấp trường phát huy ít nhất 02 dự 
án khởi nghiệp sinh viên triển khai trong thực tế. 

Kết quả thực hiện: Có 202/287 (70,38%) Hội Sinh viên cấp trường phát 
huy ít nhất 02 dự án khởi nghiệp sinh viên triển khai trong thực tế. Chỉ tiêu này 
không hoàn thành. 

Nguyên nhân: Một số đơn vị chưa có cơ chế hỗ trợ các dự án khởi nghiệp 
sinh viên triển khai trong thực tế, chưa tạo cầu nối tốt giữa nhà đầu tư, doanh 
nghiệp với sinh viên. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nguồn lực vận động 
hỗ trợ, phát huy các dự án khởi nghiệp. Một số trường chỉ phát huy được 01 dự án 
nên không được ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu. 

9. Chỉ tiêu 9: Các cấp bộ Hội giới thiệu việc làm cho 10% sinh viên, 
trong đó 0.5% sinh viên có việc làm ổn định. 

Kết quả thực hiện:  
Các cấp bộ Hội giới thiệu việc làm cho 188.289/200.000 (94,1%) sinh 

viên. Chỉ tiêu này không hoàn thành.  
Trong đó có 8.326/10.000 (83,26%) sinh viên có việc làm ổn định. Chỉ 

tiêu này không hoàn thành.  
Nguyên nhân: Do dịch bệnh Covid nên một số đơn vị chưa tổ chức ngày 

hội giới thiệu việc làm cho sinh viên, chưa có hình thức kết nối sinh viên với các 
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nhà tuyển dụng. Chủ yếu công việc là bán thời gian nên bị thay đổi nhiều do các 
đợt giãn cách xã hội trong năm. 

10. Chỉ tiêu 10: 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 01 hoạt động 
hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế. 

Kết quả thực hiện: Có 235/287 (81,8%) Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 
01 hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế. Chỉ tiêu này không hoàn thành. 

Nguyên nhân: Một số Hội Sinh viên cấp trường chưa tổ chức hoạt động 
hoặc đổi mới hình thức các hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế, các hoạt 
động trang bị kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh ở một số trường chưa thường 
xuyên, hiệu quả. Do dịch bệnh COVID-19, một số hoạt động hội nhập dành cho 
sinh viên không thể triển khai, các hoạt động giao lưu quốc tế tạm dừng. 

11. Chỉ tiêu 11: Mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện.  
Kết quả thực hiện: Có 1.146.165/1.285.256 (89,17%). Chỉ tiêu này không 

hoàn thành. 
Nguyên nhân: Công tác vận động, tuyên truyền hội viên tham gia tình 

nguyện ở một số đơn vị còn hạn chế; các hoạt động tình nguyện tại chỗ chưa 
được triển khai thường xuyên. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với 
nhiều đợt giãn cách xã hội nên không thể tổ chức các hoạt động tình nguyện với 
số lượng đông . 

12. Chỉ tiêu 12: Vận động ít nhất 65 tỷ đồng trao học bổng, giải 
thưởng cho sinh viên.  

Kết quả thực hiện: Vận động được 52/65 tỷ (80%). Chỉ tiêu không hoàn thành.  
Nguyên nhân: Thiên tai, lũ lụt và dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn và 

ảnh hưởng sâu sắc tới các doanh nghiệp và điều kiện kinh doanh, từ đó ảnh 
hưởng tới các nguồn lực xã hội hỗ trợ học bổng và giải thưởng cho sinh viên. 

13. Chỉ tiêu 13: Kết nạp mới ít nhất 300.000 hội viên. 
Kết quả thực hiện: Kết nạp mới 302.485/300.000 (100.8%) hội viên. 
Chỉ tiêu này đã hoàn thành vượt mức đề ra 0.8%. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Mặt thành công 
Năm học 2020 - 2021, các cấp bộ Hội đã chủ động xây dựng Chương 

trình và chủ đề công tác Hội “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập 
nghiệp”. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được duy trì ổn định; cấp ủy, chính quyền 
có sự quan tâm, tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào sinh viên; Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu nhiều trường tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích phong 
trào “Sinh viên 5 tốt”. Trong dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ 
hội đã thích ứng với tình hình mới, chủ động sáng tạo nhiều giải pháp mới, sáng 
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tạo triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên. Hoạt động tình nguyện của 
hội viên, sinh viên được triển khai suốt cả năm học từ các chương trình, chiến 
dịch theo đợt đến các hoạt động phát sinh do tình hình dịch bệnh, tạo môi trường 
cho hội viên, sinh viên rèn luyện và trưởng thành. Hoạt động tình nguyện vì 
cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội,…được triển khai thường xuyên liên 
tục gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Việc thực hiện chủ đề năm 
học “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo được môi trường 
cho hội viên, sinh viên phát huy tính sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê trong tình 
hình mới. Cũng trong bối cảnh này, các bạn hội viên, sinh viên luôn giữ vững 
tâm lý và tin tưởng, ủng hộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần 
vào quá trình chống dịch trên cả nước đạt hiệu quả cao. 

Công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có 
chuyển biến. Đã thành lập mới được: 01 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cấp 
trường và 02 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài60. Các cơ sở Hội cơ 
bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội Sinh viên 
thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi 
dưỡng cán bộ Hội; đẩy mạnh công tác kết nạp mới hội viên mới. Hoạt động của 
các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước được duy trì và có sự thích nghi với 
tình hình mới, gắn với định hướng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.  

2. Mặt hạn chế 
- Trong năm học 2020 - 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

ở Việt Nam và trên thế giới làm hưởng trực tiếp đến đời sống và học tập của hội 
viên, sinh viên, tác động lớn đến công tác Hội và phong trào sinh viên ở trong và 
ngoài nước. Do nguồn lực còn hạn chế và ảnh hưởng của yêu cầu giãn cách xã 
hội, công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả và 
đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Thậm chí tại một số đơn vị, công tác Hội và 
phong trào sinh viên không thể triển khai do hầu hết thời gian trong năm học, 
các bạn sinh viên học tập Online tại nhà. 

- Có 1/13 chỉ tiêu chỉ đạt dưới 80%, có 5/13 chỉ tiêu đạt từ 80% đến 90%, 
có 4/13 chỉ tiêu chỉ đạt từ 90% đến 95%. Tổng có 9/13 chỉ tiêu công tác năm 
học chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chậm thích ứng của một số cơ sở 
Hội với bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, bão lũ trong công tác chỉ đạo tổ chức hoạt 
động. Bên cạnh đó là sự khó khăn trong việc phối hợp tìm kiếm nguồn lực tổ 

                                           
60 01 Hội Sinh viên cấp trường được thành lập: HSV trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thuộc HSV tỉnh Đồng 
Nai  và 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là: Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia và Hội Sinh viên Việt 
Nam tại Italia. 
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chức hoạt động và sự thay đổi trong phương thức đào tạo của các trường từ trực 
tiếp thành trực tuyến. 

- Nhiều đơn vị cấp tỉnh, thành phố chưa quan tâm triển cụ thể chủ để năm 
học của Trung ương Hội, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu về 
khởi nghiệp, lập nghiệp trong cho các tổ chức Hội trực thuộc, công tác phát huy 
các dự án khởi nghiệp sau các cuộc thi chưa được quan tâm. Một số đơn vị điều 
hành công tác không gắn với chương trình năm học, ảnh hưởng đến kết quả thực 
hiện chỉ tiêu. Các chỉ tiêu về khởi nghiệp, lập nghiệp trong Chương trình công 
tác của Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường đều bị giảm so với chỉ tiêu của Trung 
ương dẫn đến không đáp ứng được việc hoàn thiện chỉ tiêu năm học. 

- Một số hoạt động cấp Trung ương đề ra trong chương trình năm học 
2020 - 2021 chưa triển khai được: Tổ chức chuỗi “Ngày hội việc làm trực tuyến” 
cho sinh viên; Tổ chức Chương trình “Chào tân sinh viên” và trao học bổng 
“Tiếp sức đến trường”; Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam- câu chuyện 
hòa bình” số 08 gắn với năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 
(Tháng 11/2020); Tổ chức cuộc thi sáng tạo sinh viên toàn quốc “S-Ideas”. 

- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” bị ảnh hưởng chung do tình hình dịch bệnh 
Covid-19, các cấp bộ Hội không tổ chức được các hoạt động tập trung đông 
người với mục đích tạo môi trường cho các bạn hội viên, sinh viên rèn luyện, 
hoàn thiện hồ sơ Sinh viên 5 tốt” hoặc chưa hiểu rõ quy định về tiêu chuẩn “Sinh 
viên 5 tốt” nên tổ chức các hoạt động không đáp ứng quy định xét chọn của 
Trung ương. Mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hỗ trợ từ 01 
đến 02 sinh viên trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” chưa có 
sức lan tỏa và hiệu quả rõ rệt. Việc phát huy và khẳng định giá trị của “Sinh viên 
5 tốt” sau tuyên dương ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.  

- Chỉ tiêu đề xuất sáng kiến, ý tưởng còn thấp do một số cơ sở Hội thiếu 
sự quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 01-KL/TWHSV về một số 
giải pháp của Hội Sinh viên Việt Nam trong hỗ trợ sinh viên sáng tạo, nghiên 
cứu khoa học giai đoạn 2020 - 2023, do đó chưa tạo được môi trường thực sự 
hiệu quả để khơi gợi ý tưởng sáng tạo, phát huy sức sáng tạo của hội viên, sinh 
viên. 

- Một số Hội Sinh viên các trường còn hạn chế về công tác tuyên truyền 
pháp luật cho sinh viên; công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của 
hội viên, sinh viên ở một số cơ sở Hội chưa kịp thời, còn lúng túng, đặc biệt 
trong bối cảnh học tập trực tuyến từ xa. Một số đơn vị chưa chủ động hoặc có 
giải pháp cụ thể tham gia công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, tin 
giả, tin xấu, độc trên không gian mạng. 



- MÙt só HÙi Sinh viên câp truong chura �âm bào vÁ công tác thông tin 

báo cáo, nÙp muÙn báo cáo công tác HÙi và phå luc sô liÇu, ånh huong �Ãn tien 

dÙ tông hgop, phân tích sô liçu và då thào báo cáo tông kêt công tác HÙi và 

phong tråo sinh viên cùa Trung uomg. 

-Công tác xây dång HÙi còn g·p khó khän trong viÇc ng dung công 
nghÇ thông tin dê quån lý hÙi và các co sß HÙi. Công tác di co so, kiêm tra công 

tác HÙi và phong trào sinh viên trong n�m hÍc chua triên khai hoàn thành theo 

kê ho¡ch. 
TM. BAN THU KÝ Noi nhân: 

- D/c Bùi ThË Minh Hoài, Uy viên Trung uang TRUNG UONG HQI SINH VIËN VIET NAM 
Dång, Truong Ban Dân vn Trung uong (�ê báo 

cáo) 
- Ban Dân vn, Ban Tuyên giáo, Ban Tô chée 
Van phòng TW �ång, Vän phòng Chính pho 
(�ê báo cáo); 
Ban Bí thu Trung uong �oàn (�Ã báo cáo); 
- Uy ban Trung uong MTTQ ViÇt Nam; 
- B GD&ÐT, BÙ NÙi vy, BÙ LÐ-TB&XH; 
- VP �ång ùy - �oàn thê, BÙ Ngo¡i giao 
- Dang ùy, �¡i sú quán ViÇt Nam tai các nuóe 

có to chúc HÙi Sinh viên; 
- Trung uong HÙi LHTN ViÇt Nam (dê t/t); 
- BCH, BKT TW HÙi SVVN (�Ã b/c); 
- Báo Tiên phong, Trung tâm HT&PT SVVN; 
- HÙi SV các tinh, thành phó, HSV các �H, HV, 
truong �H, CÐ tryc thuÙc Trung uong, HÙi 
SVVN ß nuóc ngoài 
- Luu VP. 
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