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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

Số:  13 HD/TWHSV 
 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên  

năm học 2018 - 2019 

---------- 

 

Thực hiện chƣơng trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 

2018 - 2019 với chủ đề “Năm Sinh viên sáng tạo”, Ban Thƣ ký Trung ƣơng 

Hội Sinh viên Việt Nam hƣớng dẫn thực hiện chủ đề năm học, cụ thể nhƣ sau: 

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức đa dạng các hoạt động trang bị kiến thức, phƣơng pháp tƣ duy 

sáng tạo của sinh viên. 

2. Tổ chức các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong 

học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của sinh viên về tư duy 

sáng tạo 

- Tổ chức “Ngày sinh viên sáng tạo” cấp trƣờng trƣng bày, triển lãm các ý 

tƣởng, sáng kiến, sáng tạo của sinh viên. 

- Tổng hợp, biên soạn, cung cấp cho hội viên, sinh viên tài liệu về tƣ duy 

sáng tạo, phƣơng pháp xây dựng bản đồ tƣ duy và các công cụ phát triển tƣ duy 

hiện đại. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, sinh viên chia sẻ ý tƣởng sáng kiến, 

sáng tạo qua Cổng Thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, 

ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ”. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi sinh 

viên một ý tưởng sáng tạo”. 

- Tuyên truyền, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động tạo môi 

trƣờng phát huy sáng tạo của sinh viên: Cuộc thi nghiên cứu khoa học Insee 

Prize, Hội thi Olympic tin học, Giải thƣởng Loa Thành, cuộc thi “Olympic 

toàn quốc kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ 4 năm 2018, cuộc thi “Ý tưởng 

tình nguyện”, Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp”… 
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2. Sáng tạo trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên 

2.1. Sáng tạo trong hoạt động truyền thông 

- Tổ chức các cuộc thi sản xuất ấn phẩm truyền thông: Inforgraphic về hệ 

thống chỉ tiêu và hoạt động trọng tâm của các cấp bộ Hội trong năm học, trong 

nhiệm kỳ; bộ sản phẩm nhận diện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động 

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”… 

- Tổ chức các diễn đàn, lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, kỹ năng lựa 

chọn tiếp nhận thông tin cho sinh viên.  

- Thành lập các CLB truyền thông cấp trƣờng, nhóm truyền thông cấp 

tỉnh. Tạo mạng lƣới kênh thông tin liên lạc với sinh viên là quản trị viên của các 

diễn đàn, trang mạng xã hội để nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề truyền 

thông phát sinh. 

2.2. Sáng tạo trong công tác triển khai phong trào 

- Chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lƣợng các hoạt động truyền 

thống phù hợp với xu hƣớng tiếp cận của sinh viên nhƣ: các hoạt động giáo dục 

đạo đức, lối sống, các hoạt động thể dục thể thao, các sân chơi ngoại ngữ, tin 

học; các hoạt động giải trí lành mạnh… Tăng cƣờng triển khai các hoạt động 

mới, sáng tạo, đón đầu các xu hƣớng vận động, nhu cầu chính đáng, hợp pháp 

của sinh viên. 

- Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp phát triển mô hình không gian 

học tập chung, không gian làm việc chung tại các trƣờng, cụm trƣờng; tƣ vấn hỗ 

trợ sinh viên hoàn thiện các công trình nghiên cứu khoa học; hiện thực hóa ý 

tƣởng, sáng kiến của sinh viên nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lƣợng 

sản phẩm, dịch vụ. 

- Tăng cƣờng ứng dụng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành 

của sinh viên trong hoạt động tình nguyện nhƣ: tập huấn, chuyển giao tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp; xây dựng các công 

trình giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa; dạy tiếng Anh; củng cố kiến thức 

văn hóa cho thanh thiếu nhi… Định hƣớng xây dựng các hoạt động tình nguyện 

thƣờng xuyên, tại chỗ dựa trên kết quả điều tra, đánh giá nhu cầu của sinh viên, 

nhà trƣờng và cộng đồng dân cƣ trên địa bàn của nhà trƣờng với các nội dung: 

tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trƣờng học đƣờng, bảo vệ môi trƣờng, tham gia 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tổ chức các hoạt động kết nối ý tƣởng khởi nghiệp của sinh viên với các nhà 

đầu tƣ tiềm năng; tổ chức Sàn giao dịch ý tƣởng khởi nghiệp sinh viên. Phối hợp xây 

dựng các “Vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp” trong các trƣờng đại học, cao đẳng. 
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- Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp sinh viên; liên kết với các tổ chức, 

doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để đồng hành, tƣ vấn và kêu gọi nguồn 

lực thực hiện các dự án khởi nghiệp của sinh viên. 

2.3. Sáng tạo trong công tác tổ chức Hội 

- Nâng cao nhận thức, cung cấp phƣơng pháp tƣ duy sáng tạo, phƣơng 

pháp tuyên truyền vận động, truyền cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ cán bộ Hội 

các cấp. 

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc triển khai công tác 

Hội và phong trào sinh viên: xây dựng phần mềm học tập và kiểm tra kết quả 

học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, phần mềm quản lý Hội viên, phần 

mềm quản lý hồ sơ sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”… 

- Phát hiện, nhân rộng các mô hình, giải pháp sáng tạo; tổ chức tuyên dƣơng, 

khen thƣởng các cá nhân, tập thể có mô hình, giải pháp, sáng kiến đƣợc triển khai 

thành công trong thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên các cấp. 

- Các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức Hội bám sát nhu 

cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của sinh viên, từ đó thành lập các CLB 

sở thích, kỹ năng và các mô hình tập hợp mới để tập hợp, định hƣớng và phát 

triển sinh viên. 

Trên đây là Hƣớng dẫn thực hiện chủ đề công tác Hội và phong trào sinh 

viên năm học 2018 - 2019, Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đề 

nghị Ban Thƣ ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các Hội Sinh viên Việt Nam 

ở nƣớc ngoài, đại học Huế, các học viện, trƣờng đại học, cao đẳng trực thuộc 

Trung ƣơng triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu chung; căn cứ Hƣớng dẫn 

và thực tế hoạt động để ban hành Hƣớng dẫn thực hiện chủ đề năm học đối với 

các cấp bộ Hội trực thuộc, gửi về văn phòng Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt 

Nam trƣớc ngày 06/12/2018 theo địa chỉ: 64 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội, 

ĐT: 024.62631849, email: vanphonghsvvn@gmail.com. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thƣ TW Đoàn (để b/c); 

- Đ/c Chủ tịch Hội SVVN (để b/c); 

- Các đ/c UVBCH, BKT TW Hội SVVN; 

- Hội Sinh viên các tỉnh, TP, ĐH Huế, các 

trƣờng ĐH,CĐ,HV, Hội Sinh viên Việt 

Nam ở nƣớc ngoài (để t/h); 

- Lƣu VP. 

 
 


