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DANH MỤC 

MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP MỚI, HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 

_________ 

 

TT Tên Mô hình, Giải pháp Đơn vị thực hiện 

A PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” 

I SINH VIÊN RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG 

1.  Mô hình “Cuộc thi Tôi 20 - Tôi yêu Việt Nam” Học viện Hàng không Việt Nam 

2.  Mô hình “Hội thi 9150” Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

3.  Mô hình “VNU Tour - Hành trình bí ẩn” 
Đại học Công nghệ Thông tin -  

ĐHQG TP.HCM 

4.  Mô hình “S-Show” 
Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 5.  
Giải pháp chuỗi chương trình “Nhà Giáo dục 

tương lai, nâng cao văn hóa đọc cho Sinh viên” 

6.  
Mô hình “Nâng cao nhận thức Chính trị 

trong Sinh viên - Tuổi trẻ thời đại mới” 

Đại học Khoa học Tự nhiên -  

ĐHQG TP.HCM 

7.  Mô hình “Hành trình đạp xe” Đại học Công nghệ TP.HCM 

8.  
Mô hình “Văn hóa đọc và Box Book cho 

Sinh viên” Đại học Y dược TP.HCM 

9.  Giải pháp hội thi “40 năm thành phố tôi yêu” 

10.  Mô hình “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” Đại học Sư phạm TP.HCM 

11.  Mô hình “ASVT” Đại học Mở TP.HCM 

12.  
Giải pháp “Đổi mới phương thức tổ chức 

hành trình về nguồn đất Tổ” 
Đại học Văn Lang 

13.  Giải pháp cuộc thi “Bước chân lịch sử" 

Đại học Sài Gòn 
14.  

Giải pháp “Nâng cao chuẩn sinh viên 5 tốt 

qua từng năm học” 

15.  
Mô hình cuộc thi “Sản phẩm sáng tạo, giáo 

dục lịch sử trong sinh viên” 
Đại học Nông lâm TP.HCM 

16.  
Mô hình “Áp dụng hình thức đánh giá điểm 

rèn luyện mới và quản lý bằng phần mềm 

PSC theo hệ thống chung của nhà trường” 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật  

TP.HCM 

17.  
Giải pháp “Mỗi ngày một câu nói hay trên 

bảng tin điện tử” 
Đại học Tôn Đức Thắng 

18.  Giải pháp “Xây dựng hình mẫu sinh viên UFM” 

Đại học Tài chính Marketing 
19.  Giải pháp ngày hội “Tự hào sinh viên UFM” 

20.  
Giải pháp cuộc thi thiết kế poster “Chào 

mừng 40 năm Giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước” 
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21.  
Giải pháp “Chiến dịch nâng cao ý thức đeo 

thẻ sinh viên” 
Đại học Kinh tế TP.HCM 

22.  Mô hình “Con đường thời đại” Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 

23.  Mô hình “Hạt giống hạnh phúc” Đại học Hoa Sen 

II SINH VIÊN HỌC TẬP SÁNG TẠO 

24.  Mô hình “Một ngày làm chủ doanh nghiệp” Học viện Hàng không Việt Nam 

25.  
Mô hình “Tự hào Việt Nam - Tự hào sinh 

viên VHS” 
Đại học Văn hoá TP.HCM 

26.  Mô hình cuộc thi “PNT 25+” 

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
27.  

Giải pháp chương trình “Kê toa hay - nhận 

quà liền tay” 

28.  Mô hình “Kho tài liệu số” 
Đại học Công nghệ Thông tin -  

ĐHQG TP.HCM 

29.  Giải pháp “Khám phá thành phố tôi yêu” 
Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 

30.  
Giải pháp “Ngày hội sinh viên và doanh 

nghiệp” Đại học Khoa học Tự nhiên  -  

ĐHQG TP.HCM 
31.  Giải pháp “Ý thức khởi nghiệp Sinh viên” 

32.  Mô hình “Trò chơi CashFlow” Đại học Công nghệ TP.HCM 

33.  
Giải pháp “Nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên năm I” 
Đại học Y dược TP.HCM 

34.  Giải pháp “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” 
Đại học Sài Gòn 

35.  Mô hình “Một ngày nói tiếng Anh” 

36.  
Mô hình “Không gian kỹ thuật hỗ trợ sinh viên 

nghiên cứu khoa học và môi trường học tập” 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật  

TP.HCM 

37.  Giải pháp “Vườn ươm tài năng” 

Đại học Kinh tế TP.HCM 
38.  

Mô hình cuộc thi “Chuyên viên ngân hàng 

hiện đại” 

39.  
Mô hình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa 

học “Giảng viên trẻ - Người bạn đồng hành” 
Đại học Nguyễn Tất Thành 

40.  
Giải pháp “Giảng viên và Sinh viên cùng 

Nghiên cứu khoa học” 
Cao đẳng  Kỹ thuật Cao Thắng 

III 
SINH VIÊN RÈN LUYỆN THỂ CHẤT, CHĂM LO ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ, 

TINH THẦN 

41.  Mô hình “Câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc” Đại học Văn hoá TP.HCM 

42.  Mô hình “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

43.  Giải pháp chương trình du ca “Nhắn tuổi 20” 

44.  Mô hình “Phim Việt - Sử Việt” 
Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 
45.  Dự án “Không gian Kịch nói sinh viên” 

46.  Mô hình chương trình “Tôi yêu nhạc cụ dân tộc” 

47.  Mô hình cuộc thi “Bản lĩnh YDS” Đại học Y dược TP.HCM 
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48.  Mô hình “Sổ tay xe bus đến trường” 
Đại học Sư phạm TP.HCM 

49.  Mô hình “Quỹ học bổng CHF” 

50.  
Giải pháp “Nâng cao đời sống tinh thần nữ 

sinh viên” 
Đại học Mở TP.HCM 

51.  Mô hình “Vì sinh viên chúng tôi sẵn sàng” Đại học Sài Gòn 

52.  Giải pháp “Liên hoan tài năng Bách khoa” 
Đại học Bách khoa -  

ĐHQG TP.HCM 

53.  Mô hình “Race for Knowledge” 

Đại học Kinh tế TP.HCM 
54.  

Mô hình “Đêm hội văn hoá - La soiree du 

printemps” 

55.  Mô hình “Đồng hành cùng tân sinh viên” ĐH Luật TP.HCM 

56.  Mô hình “Ngày hội bản sắc văn hóa Việt” 
Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 

57.  Mô hình “LeX” 

IV SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG 

58.  
Mô hình “Nâng cao vai trò của Chi hội trong 

việc tổ chức các hoạt động tình nguyện” 

Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

59.  Mô hình “Xã hội hóa hoạt động tình nguyện” Đại học Văn hoá TP.HCM 

60.  
Mô hình “Green lesson - Bài giảng xanh, 

tương lai xanh” 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

61.  Mô hình “Đội hình chuyển giao công nghệ” 
Đại học Công nghệ Thông tin -  

ĐHQG TP.HCM 

62.  Mô hình “Hoa nhân ái” 
Học viện Hành chính Quốc gia  

cơ sở TP.HCM 

63.  
Giải pháp “Chuỗi 6 chương trình 5 ngày tình 

nguyện trong năm học” 

Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 

64.  Mô hình “Hành trình gõ cửa yêu thương” 
Đại học Khoa học Tự nhiên -  

ĐHQG TP.HCM 

65.  Mô hình “Công tác xã hội đến Chi hội” Đại học Y dược TP.HCM 

66.  
Mô hình “Sách trao tay, đồng hành làm tình 

nguyện” 
Đại học Mở TP.HCM 

67.  Giải pháp “Dạy vẽ cho bệnh nhân u não” 

Đại học Sài Gòn 
68.  

Giải pháp “Đội hình tình nguyện du lịch hỗ 

trợ khách nước ngoài” 

69.  
Mô hình “Nhuyễn hóa các hoạt động tình 

nguyện” 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật  

TP.HCM 

70.  
Giải pháp “Xây dựng dấu ấn sinh viên tình 

nguyện” 
Đại học Tài chính - Marketing 

71.  Mô hình “Vòng tay ấm” 
Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

TP.HCM 

V SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

72.  
Mô hình chuỗi chương trình “AEC - Cánh 

cửa vào ngôi nhà chung” 

Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

73.  Mô hình “Câu lạc bộ Anh văn” Đại học Mỹ thuật TP.HCM 
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74.  
Mô hình chương trình hội thảo mô phỏng "Hội 

thảo lãnh đạo y tế các quốc gia ASEAN lần I" 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

75.  
Mô hình cuộc thi "Tìm hiểu văn hóa các 

nước Đông Nam Á" 
Đại học Văn Hiến 

76.  Mô hình “Chuỗi sắc màu ASEAN” Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 77.  Mô hình “Lớp học Edu Talk” 

78.  Mô hình “Trao đổi tình nguyện viên Quốc tế” 
Đại học Khoa học Tự nhiên  -  

ĐHQG TP.HCM 

79.  Mô hình “Câu lạc bộ Bring English to you” Đại học Công nghệ TP.HCM 

80.  Mô hình “Câu lạc bộ Quan hệ Quốc tế” Đại học Y dược TP.HCM 

81.  
Giải pháp “Đề án nâng cao trình độ Ngoại 

ngữ  sinh viên Sư phạm” 
Đại học Sư phạm TP.HCM 

82.  
Giải pháp triển lãm “Hòa chung nhịp đập 

ASEAN - Anh em một nhà” 
Đại học Văn Lang 

83.  
Mô hình “Sinh viên Đại học Sài Gòn trong xu 

thế hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)” 
Đại học Sài Gòn 

84.  Giải pháp “Kết nối du học sinh Lào” 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật  

TP.HCM 

85.  Giải pháp “Sắc màu ASEAN” Đại học Tài chính - Marketing 

86.  Mô hình “Tôi có thể nói tiếng Anh” 
Cao đẳng Sư phạm Trung ương  

TP.HCM 

87.  
Mô hình “Từ điển thuật ngữ Việt - Anh dành 

cho Cán bộ Hội” 

Đại học Kinh tế - Luật - 

ĐHQG TP.HCM 

88.  Mô hình “Lễ hội Đông Phương” 
Đại học Ngoại ngữ - Tin học  

TP.HCM 

VI 
CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƢƠNG, PHÁT HUY GƢƠNG SAU 

TUYÊN DƢƠNG 

89.  
Mô hình “Sử dụng các sản phẩm truyền 

thông sáng tạo tuyên truyền về phong trào” 

Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

90.  Mô hình cuộc thi thiết kế video clip “Hoa 5 tốt” Đại học Sài Gòn 

91.  Mô hình “Tọa đàm Theo dấu chân 5 tốt” 
Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

92.  Đề án “Phát triển sinh viên 5 tốt là Đảng viên” Học viện Hàng không Việt Nam 

93.  Giải pháp “Giải thưởng tiếp lửa 5 tốt" Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

94.  
Mô hình “Tổng hợp triển khai, theo dõi và 

phát huy sinh viên 5 tốt” 

Đại học Công nghệ Thông tin -  

ĐHQG TP.HCM 

95.  Mô hình “Game kho báu Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn  - ĐHQG TP.HCM 

96.  Mô hình “Hệ thống quản lý sinh viên 5 tốt” Đại học Khoa học Tự nhiên -  

ĐHQG TP.HCM 97.  Mô hình “Đại sứ Sinh viên 5 tốt” 
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98.  
Giải pháp “Kết nối sinh viên 5 tốt với doanh 

nghiệp” 
Đại học Công nghệ TP.HCM 

99.  
Giải pháp “Quy hoạch Sinh viên 5 tốt - Cán 

bộ Hội” 
Đai học Sư phạm TP.HCM 

100.  Mô hình chương trình “Sốt với Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Mở TP.HCM 

101.  Mô hình cuộc thi “Chinh phục vàng” 

102.  Giải pháp “Chibi tuyên truyền Sinh viên 5 tốt” Đại học Văn Lang 

103.  
Mô hình “Kết nối sinh viên 5 tốt với doanh 

nghiệp thông qua CLB Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Sài Gòn 

104.  Mô hình “Hành trình Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Giao thông vận tải  

TP.HCM 

105.  Giải pháp “Tất tần tật về Sinh viên 5 tốt” 

Đại học Tài chính - Marketing 106.  
Giải pháp truyền thông “Người bạn đồng 

hành cùng Sinh viên 5 tốt” 

107.  Giải pháp “Mỗi tuần một tiêu chí” 

108.  
Giải pháp “Phấn đấu từng ngày vì danh hiệu 

Sinh viên 5 tốt” 
Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 

109.  Giải pháp “Thư ngỏ Sinh viên 5 tốt” 
Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

TP.HCM 

110.  
Mô hình “Cộng đồng sinh viên 5 tốt Kinh tế 

- Luật - UEL’s 5T Network” 

Đại học Kinh tế - Luật 

ĐHQG TP.HCM 

111.  
Mô hình “Sổ tay theo dõi Sinh viên 5 tốt và 

Linh vật của phong trào Sinh viên 5 tốt” 
Đại học Luật TP.HCM 

112.  
Mô hình “Theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu sinh 

viên năm tốt đứng vào hàng ngũ của Đảng” 
Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 

B CHƢƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VỮNG MẠNH” 

1.  

Mô hình chuỗi hoạt động “Triển khai học tập 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên 

Việt Nam TP.HCM lần thứ V, nhiệm kỳ 

2015 - 2020” 

Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

2.  Mô hình “Cán bộ Hội - Cá chép hóa Rồng” Đại học Văn hoá TP.HCM 

3.  
Mô hình chuỗi chương trình tập huấn “Thứ 7 

Cán bộ hội” 

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 4.  
Mô hình chương trình “Giới thiệu về tổ chức 

Hội và kết nạp Hội viên - Tự hào hội viên” 

5.  
Giải pháp cuộc thi trực tuyến “Thách thức 

Đại hội V Hội Sinh viên Thành phố” 

6.  
Mô hình cuộc thi “Nếu tôi là Chủ tịch Hội 

sinh viên trường” 
Đại học Văn Hiến 

7.  Mô hình “Mở rộng vòng tay bạn bè” 
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 

TP.HCM 

8.  
Giải pháp “Sử dụng Trello trong việc quản lý 

tổ chức hoạt động tại Hội Sinh viên trường” 

Đại học Công nghệ Thông tin - 

ĐHQG TP.HCM 
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9.  Giải pháp “Thống kê đánh giá Cán bộ Hội” Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn  - ĐHQG TP.HCM 10.  Giải pháp “Liên hoan tài năng Cán bộ Hội” 

11.  
Mô hình khóa học “Tập huấn kỹ năng Cán 

bộ Chủ chốt” 

Đại học Khoa học Tự nhiên  - 

ĐHQG TP.HCM 

12.  
Mô hình chuỗi hoạt động “Rèn luyện nâng 

cao Cán bộ Hội” 
Đại học Công nghệ TP.HCM 

13.  
Giải pháp “Tích hợp tiện ích vào thẻ Hội 

viên” 
Đại học Sư phạm TP.HCM 

14.  
Giải  pháp “Sinh viên 5 tốt trở thành Cán bộ 

Hội chủ chốt và ngược lại” 
Đại học Văn Lang 

15.  
Giải pháp “Đánh giá phong cách cán bộ 

Đoàn - Hội” Đại học Sài Gòn 

16.  Giải pháp “Hỗ trợ cán bộ Hội” 

17.  Mô hình “Ngọn lửa sinh viên” Đại học Nông lâm TP.HCM 

18.  Mô hình “Thứ ba cán bộ Hội” Đại học Tài chính Marketing 

19.  
Đề án “Quy hoạch cán bộ nguồn thông qua 

quản lý và đánh giá” Đại học Kinh tế TP.HCM 

20.  Mô hình “Phần mềm quản lý Hội viên” 

21.  
Giải pháp “Nâng cao ý thức chủ động của 

sinh viên trong cuộc thi Tự hào Hội viên” 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

TP.HCM 

22.  
Giải pháp “Truyền thông hoạt động của Hội 

Sinh viên trên mạng xã hội” Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

23.  Giải pháp “Kiểm tra chất lượng cán bộ Hội” 

24.  
Mô hình “Tuần lễ sinh viên tiếp lửa truyền 

thống” 

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

TP.HCM 

25.  
Giải pháp “Cán bộ Hội tiên phong - xung 

kích trong trong các hoạt đông tình nguyện” 
Cao đẳng Tài chính - Hải quan 

26.  
Giải pháp “Phát huy Sinh viên 5 tốt thành 

cán bộ Hội” 
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

27.  Mô hình “Cơ sở dữ liệu quản lý Hội viên” 
Đại học Kinh tế - Luật 

ĐHQG TP.HCM 

C CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO - PHỐI HỢP 

1.  Giải pháp “Cập nhật công tác tuần” 
Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại 

TP.HCM 

2.  Giải pháp “Chức năng Follow me” Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

3.  
Giải pháp “Một cụm liên kết một hoạt động 

trọng điểm” 

Đại học Khoa học Xã hội và  

Nhân văn  - ĐHQG TP.HCM 

4.  Giải pháp “Báo cáo thông qua Google Drive” Đại học Y dược TP.HCM 

5.  Giải pháp “Liên kết hoạt động” Đại học Sư phạm TP.HCM 

6.  Giải pháp “Quản lý Công tác Đoàn - Hội Đại học Mở TP.HCM 
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bằng ứng dụng Trello” 

7.  
Giải pháp “Ngày hội những người yêu công 

tác Hội” 
Đại học Nông lâm TP.HCM 

8.  Giải pháp “Giao ban định kỳ trực tuyến” Đại học Tài chính - Marketing 

9.  Mô hình “Sổ quản lý chi hội, Liên chi hội” Đại học Nguyễn Tất Thành 
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A. PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” 

I. SINH VIÊN RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG 

 

MÔ HÌNH 

“CHUỖI CHƢƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ S.SHOW 

– SÂN KHẤU HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG” 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích – Yêu cầu của mô hình: 

   1.1. Mục đích:  

- Hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội sinh viên Việt Nam trường 

ĐH KHXH&NV lần VII nhiệm kì 2014 – 2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường ĐH KHXH&NV lần VIII nhiệm kì 2015 – 2017. 

- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và 

phong trào sinh viên Khoa Xã hội học năm học 2014 – 2015 và Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Xã hội học nhiệm kỳ 2014 – 2015 về mảng 

rèn luyện thể chất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên 

- Tạo một sân chơi văn hóa, văn nghệ cho sinh viên; giúp các bạn sinh viên gần gũi 

với các hoạt động văn nghệ, là cầu nối với các bạn sinh viên trong khoa. Bên cạnh đó, 

mỗi chương trình văn nghệ là một chủ đề, một ý nghĩa hướng đến kỉ niệm những ngày 

lễ lớn, truyền thống văn hóa cội nguồn. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Thu hút đông đảo sinh viên trong Khoa và các đơn vị bạn đăng ký tham gia. 

- Hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. 

- Các tiết mục đều thông qua sự kiểm duyệt của các đồng chí thường trực Đoàn Hội 

khoa, phù hợp với thuần phong mỹ tục. 

- Truyền thông rộng rãi đến sinh viên. 

2. Nội dung của mô hình: 

   2.1 Thực hiện chuỗi chƣơng trình văn nghệ “Chuỗi chƣơng trình văn nghệ 

S.Show 

 – Chƣơng trình văn nghệ mang tính nghệ thuật cao, tổ chức định kỳ dành cho 

sinh viên” 

2.1.1 Đối tượng 

- Đối tượng tham gia chương trình hướng đến toàn thể sinh viên khoa, từ năm nhất đến 

sinh viên năm tư. 

2.1.2 Nội dung chương trình 

- Dưới sự chỉ đạo và định hướng từ BCH Đoàn Hội khoa, Đội văn nghệ khoa Xã hội 

học tổ chức thực hiện 2 số trong chuỗi chương trình biểu diễn văn nghệ S.Show Định,  

dự kiến sẽ tổ chức định  kì 3 tháng một lần 
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- Chuỗi chương trình được diễn ra như sau: 

+ S.Show 1 với chủ đề “Nét phấn”, nhân kỉ niệm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam 

20/11. 

+ S.Show 2  với chủ đề “Bão”, hướng đến Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), thể hiện sự hoài bão, đam mê, 

nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt tuổi trẻ sinh viên khoa Xã hội học. 

2.1.3 Hình thức tổ chức 

- Thiết kế chương trình là một sân khấu với đầy đủ âm thanh, ánh sáng; tạo cảm hứng 

gần gũi và thân mật cho sinh viên.  

- Nội dung trình diễn được đầu tư cẩn thận từ khâu chọn tiết mục đến trang phục; đồng 

thời quá trình tập luyện được trau chuốt tỉ mỉ. 

- Công tác truyền thông trước, trong và sau chương trình được đầu tư, có nội dung rõ 

ràng.  

- Xây dựng những tiết mục thành một nội dung thống nhất với chủ đề được chọn:  

+ S.Show 1 – “Nét phấn” là một bức thư từ một bạn sinh viên năm cuối gửi đến thầy 

cô với sự biết ơn chân thành dành cho những “người lái đò”. 

+  S.Show 2 – “Bão”  được xây dựng như một tập truyện ngắn, không chỉ có tình yêu, 

ước mơ của các bạn trẻ, mà còn chứa đựng một niềm tự hào, tình yêu quê hương đất 

nước to lớn, đó còn là chương trình hướng đến kỉ niệm 40 năm ngày Ngày giải phóng 

miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).  

   2.2 Phƣơng thức triển khai thực hiện 

-  Đội văn nghệ xây dựng kế hoạch dựa trên định hướng của BCH LC HSV khoa Xã 

hội học. 

- Xây dựng ý tưởng chương trình phù hợp với định hướng. 

- Truyền thông chương trình bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm thu hút sự quan tâm 

của sinh viên (Truyền thông trực tuyến thông qua facebook; truyền thông truyền 

thống: poster, bandroll, bảng tin sinh viên khoa; truyền thông trực tiếp; cử đại diện 

truyền thông tại trước từng chi Hội) 

- Biểu diễn chương trình với sự đầu tư không chỉ riêng về sân khấu, âm thanh mà còn 

đầu tư tập luyện các tiết mục một cách kỹ lưỡng, mang tính nghệ thuật cao. 

 

3. Kết quả thực hiện mô hình: 

- Mỗi chương trình biểu diễn thu hút hơn 100 sinh viên từ các các khóa tham gia. 

- Chuỗi chương trình văn nghệ “S.Show –Sân khấu hoạt động giáo dục truyền thống” 

là cơ hội để sinh viên tiếp cận với những ca khúc vừa đậm nét truyền thống, vừa mang 

tính hiện đại; đồng thời là sân chơi giao lưu, kết bạn của sinh viên. 

- Quy mô chương trình nhỏ, nhưng hiệu ứng đem lại vô cùng hữu ích, nhận được 

những phản hồi tốt từ phía sinh viên. 

- Qua mỗi số thực hiện đem lại những giá trị truyền thống dân tộc khác nhau: 
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+ S.Show 1 – “Nét phấn”, chương trình giúp hình thành giá trị sống chuẩn mực trong 

sinh viên, giáo dục về những giá trị truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ 

nguồn” của dân tộc ta. Sinh viên có những cái nhìn mới về bức chân dung “người 

thầy” ở môi trường đại học thông qua những nhạc phẩm được thể hiện. 

+ S.Show 2 – “Bão”, với tiết mục cao trào – nhạc kịch “Mong anh về” truyền tải thông 

điệp: tinh thần yêu nước, sự hy sinh chiến đấu của ông cha ta trong thời kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước là vô cùng to lớn, đáng quý; và thế hệ trẻ chúng ta phải noi 

gương, phấn đấu, học tập, dựng xây đất nước. Ngoài ra, mỗi sinh viên khi tham gia 

chương trình có cơ hội viết nên những ước mơ, hoài bão thể hiện sức trẻ của mình 

cống hiến cho tương lai nước nhà. 

- Đội văn nghệ khoa có cơ hội được thực hành kỹ năng về tổ chức chương trình. 

- Tạo môi trường cho các thành viên trong Đội văn nghệ rèn luyện các kỹ năng về biểu 

diễn, nâng cao chuyên môn, nâng cao tính nghệ thuật cho từng tiết mục. 

- Hình thức tiếp cận các nội dung giáo dục truyền thống mới mẻ, mềm mại và bổ ích; 

giúp sinh viên giải tỏa căng thẳng, tiếp thêm năng lượng cho những giờ học chuyên 

ngành trên lớp. 

 

4. Bài học kinh nghiệm: 

- Về thời gian – địa điểm: tổ chức một cách hợp lý, có cách thức khảo sát và thu thập 

lịch học từ sinh viên: S.Show 1 diễn ra vào thời điểm trưa, tâm lý sinh viên mệt mỏi và 

việc chọn địa điểm tại phòng học, dễ gây ảnh hưởng đến các lớp học khác; rút kinh 

nghiệm từ đó, Ban tổ chức  S.Show 2 đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với điều 

kiện sinh viên, chương trình được diễn ra vào khung thời gian chiều tối tại khu sinh 

hoạt thanh niên nhà G, thuận tiện hơn cho các bạn sinh viên chủ yếu đang ở tại KTX 

Thủ Đức. 

- Về cơ sở vật chất: rút kinh nghiệm và cải thiện, đầu tư qua từng chương trình. 

5. Đinh hƣớng phát triển trong thời gian tới: 

- Tiếp tục duy trì mô hình “Chuỗi chương trình văn nghệ S.Show – Sân khấu hóa hoạt 

động giáo dục truyền thống” định kì 3 số/học kì. Sáng kiến nhiều chủ đề, đổi mới hình 

thức tổ chức đáp ứng nhu cầu sinh viên: giới thiệu về truyền thống yêu nước của học 

sinh, sinh viên ĐH Văn Khoa – ĐH Tổng hợp – ĐH KHXH&NV 

- Đổi các hình thức truyền thông để thu hút nhiều hơn nữa sinh viên đến với chương 

trình. 

- Trong mỗi số thực hiện, lồng ghép thêm nhiều hoạt động để sinh viên có những cái 

nhìn mới, chân thật và để lại dấu ấn trong lòng sinh viên; định hình văn hóa, văn nghệ 

trường ĐH KHXH&NV nói chung và sinh viên khoa Xã hội học nói riêng.  

BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC 
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MÔ HÌNH 

CHUỖI CHƢƠNG TRÌNH “NHÀ GIÁO DỤC TƢƠNG LAI”  

NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN. 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích mô hình: 

- Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên. 

- Là cơ hội để sinh viên tiếp cận với nhiều nguồn học liệu trong và ngoài nước phục vụ 

chuyên ngành cũng như kiến thức thường thức khác. 

 

2. Nội dung mô hình. 

- Triển khai các chuỗi chương trình “Nhà giáo dục tương lai” thông qua các cuộc thi 

học thuật nhằm khuyến khích sinh viên đọc sách: Hội thi “Nhà giáo dục tương lai” với 

việc hệ thống toàn bộ kiến thức các môn cơ sở ngành, chuyên ngành từ năm nhất đến 

năm cuối và các kiến thức giáo dục khác của cả 02 chuyên ngành Quản lý và Tâm lý; 

- Cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” nhằm giới thiệu những quyển sách hay đã thay đổi tư 

duy, nhận thức, là bước ngoặc của chính thí sinh khi dự thi;  

- Tổ chức “Triển lãm giáo dục”, mỗi chi hội sẽ lựa chọn một nên giáo dục tiêu biểu 

trên thế giới, bên cạnh việc giới thiệu hệ thống giáo dục và những nét chấm phá trong 

nền giáo dục nước đó, mỗi gian hành triễn lãm chính là thư viện thu nhỏ giới thiệu đến 

người tham quan các đầu sách hay viết về đất nước đó trên tất cả các lĩnh vực như văn 

hóa, nghệ thuật, giáo dục,…;  

- Tọa đàm “Giáo dục là tự do” nhằm cho sinh viên cái nhìn toàn diện hơn về giáo dục, 

bên cạnh đó còn giới thiệu đến sinh viên quyển sách “giáo dục và phát triển” – một tác 

phẩm của tập thể thầy cô khoa giáo dục nhân kỉ niệm 15 năm thành lập khoa. 

- Triển khai thành công chuyên mục “Mỗi tuần một quyển sách” trên hệ thống bảng 

tin, facebook CLB Nhà giáo dục trẻ. 

* Giải pháp: 

- Tuyên truyền đến từng sinh viên khoa thông qua fanpage Đoàn Hội khoa Giáo dục, 

tại các group của từng lớp. 

- Thông báo công khai trên website của khoa. 

- Giáo viên chủ nhiệm từng lớp phổ biến tới toàn thể sinh viên. 

- Tổ chức quán triệt mô hình này cho sinh viên trong đầu mỗi năm học, khóa học. 

- Tổ chức các chuỗi chương trình liên tục và định kì hàng tháng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình trên. 

 

4. Kết quả thực hiện mô hình tại đơn vị: 

- Sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật cấp trường, cấp thành tăng lên cả về số 

lượng lẫn chất lượng (giải tập thể xuất sắc nhất trong cuộc thi viết “Tự hào tiếp bước 



 

 

12 

dưới cờ Đảng”; giải nhì, giải ba cuộc thi viết “Hướng về biển đảo quê hương” của 

thành Đoàn; số lượng sinh viên tham gia cuộc thi “Tự hào sử Việt”, cuộc thi tìm hiểu 

Olympic Mác - Lenin với số lượng lớn...) 

- Số lượng đề tài năm 2015 tăng so với năm 2014 (từ 0 lên 8 đề tài đăng ký cấp 

trường). 

 

5. Bài học kinh nghiệm: 

- Hình thành nét đẹp văn hóa đọc trong sinh viên. 

- Tổ chức thực hiện tốt các mô hình tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả. 

 

6. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Tổ chức đổi mới mô hình thực hiện thông qua việc tổ chức thường niên cuộc thi 

“Quyển sách tôi yêu”, các buổi giới thiệu sách do chính thầy cô trong khoa biên soạn. 

- Tuyên truyền vận động sự giúp đỡ từ phía thầy cô đã và đang công tác trong khoa, 

các anh chị là cựu sinh viên nay đang công tác tại các đơn vị, tổ chức giáo dục. 

- Không ngừng cải thiện, đổi mới phương thức thực hiện thông qua tổ chức thi online 

viết bài cho chương trình “Mỗi tuần một quyển sách” thay vì trước đó là Thành viên 

của CLB Nhà giáo dục trẻ thực hiện. 

 

BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC 
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MÔ HÌNH 

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ TRONG SINH VIÊN 

CUỘC THI “TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI MỚI” 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Giới thiệu: 

Cuộc thi "Tuổi trẻ thời đại mới" là cuộc thi dành cho các sinh viên yêu thích - 

đam mê tìm hiểu các lĩnh vực lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội, có nguyện vọng tích 

lũy – đạt 6 bài lí luận chính trị; đồng thời mong muốn thử sức, trau dồi kiến thức xã 

hội, cũng như các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên. Với lần đầu tiên được tổ chức 

- năm 2014, cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên thuộc khoa VL- VLKT đồng thời 

được mở rộng cho các khoa bạn thuộc trường ĐH KHTN quan tâm đến cuộc thi. 

2. Mục đích 

- Bổ trợ kiến thức cho những cuộc thi chuyên đề 6 bài LLCT. 

- Tạo sân chơi về các kiến thức lịch sử dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp của Bác, 

tình hình chính trị xã hội nổi bật, tư tưởng Hồ Chí Minh,… cho sinh viên trong 

khoa nói riêng và sinh viên trường nói chung. 

- Giao lưu sinh viên trong khoa, thể hiện tình đoàn kết của sinh viên trong khoa. 

- Tạo môi trường giao lưu học hỏi với sinh viên các khoa khác. 

- Tạo môi trường rèn luyện, học tập kinh nghiệm các kỹ năng mềm cho mỗi cá 

nhân phát triển nhóm học tập, đặc biệt là kĩ năng làm việc nhóm. 

3. Thể lệ cuộc thi: 

Nội dung cuộc thi: Các kiến thức lịch sử dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp của 

Bác, tình hình chính trị - xã hội của đất nước, Triết học Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các hoạt động Đoàn – Hội nổi bật của cả nước, thành phố, trường cũng như của 

khoa,… 

Hình thức: 

3.1. Vòng loại 

Thí sinh tham gia theo đội, mỗi đội 4 người. 

Thí sinh sẽ làm một bài thi trong 20 phút với đề thi gồm 30 câu, trong đó trắc 

nghiệm chiếm 70%, tự luận ngắn chiếm 30% số câu hỏi. Ngoài ra còn có 1 câu hỏi 

phụ của BTC để trao giải cho một đội may mắn. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức về 

lịch sử dân tộc, cuộc đời của Bác, tình hình chính trị - xã hội nổi bật, tư tưởng Hồ Chí 

Minh,… 

Cách tính điểm: mỗi câu trắc nghiệm đúng sẽ ghi được 0,25 điểm, sai trừ 0,125 

điểm mỗi câu, mỗi câu tự luận ngắn đúng sẽ ghi được 0,5 điểm, sai không bị trừ điểm. 

Sau vòng loại, căn cứ theo kết quả, ban tổ chức sẽ chọn 6 đội có số điểm cao nhất vào 

vòng bán kết. 

3.2. Vòng bán kết 
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6 đội vào vòng 2 sẽ bốc thăm chia thành 3 bảng. Mỗi bảng sẽ nhận 1 chủ đề do BTC 

đưa ra, và có 6 ngày chuẩn bị. 

Tại sân khấu vòng bán kết các đội có 7 phút để trình bày phần dự thi của mình. Ngoài 

ra đội thi có khoảng 10 phút để phản biện với giám khảo và các đội còn lại. 

Thang điểm sẽ được cho bởi 70% BGK và 30% của khán giả. 

3 đội nhất bảng sẽ bước vào vòng chung kết. 

3.3. Vòng chung kết 

 Vòng 1:  Tri thức trẻ 

+ Cả đội cùng trả lời nhanh 15 câu hỏi của BTC trong vòng 60 giây.  

+ Mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm, sai không bị trừ điểm. 

 Vòng 2: Sáng tạo trẻ 

+ Mỗi đội sẽ tham gia các trò chơi vận động mang tính đồng đội, rèn luyện kỹ năng 

làm việc nhóm, xử lý tình huống do BTC đưa ra. 

+ BGK sẽ cho điểm theo thang điểm sẵn có. Tối đa 80 điểm cho phần thi. 

 Vòng 3: Thách thức trẻ 

+ BTC chuẩn bị tình huống, diễn viên. Mỗi đội chọn 1 tình huống và biết trước nhân 

vật mình đóng vai. 

+ Các đội sẽ diễn chung với diễn viên của BTC chuẩn bị để làm rõ vấn đề, nội dung 

chủ đề. Tình huống sẽ được dừng lại nếu có tín hiệu từ phía BGK. 

+ Điểm tính dựa trên các tiêu chí của BGK đưa ra, số điểm tối đa BGK cho ở vòng thi 

này là 100 điểm, cộng với bình chọn của khán giả để tổng kết. 

 Kết thúc 3 vòng thi, dựa trên kết quả sẽ trao giải cho các đội thi. 

 Thang điểm: 

 

Vòng thi Điểm Ghi chú 

Trí thức trẻ 

- Thời gian trả lời là 60 giây 

- Mỗi câu trả lởi đúng là 10 

điểm 

Số điểm tối đa là 150. 

Sáng tạo trẻ 
- BGK sẽ chấm điểm theo thang 

điểm sẵn có cho phần thi 

Tối đa 80 điểm cho phần thi. 

Thách thức trẻ 

- Đúng chủ đề: 40 đ 

- Sáng tạo: 40 đ 

- Diễn xuất tốt: 20 đ 

 

Thang điểm dành cho BGK, 

sẽ chiếm 70% kết quả vòng 

thi, 30% còn lại do khán giả 

quyết định. 

 

4. Kết quả cuộc thi: 

Thu hút 85 đội thi (340 sinh viên) đến từ các sinh viên trong khoa Vật lý – Vật 

lý Kỹ thuật cũng như các khoa khác trong trường ĐH KHTN.  
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1 giải nhất 400.000 đồng + Giấy chứng nhận 

1 giải nhì 300.000 đồng + Giấy chứng nhận 

1 giải ba 200.000 đồng + Giấy chứng nhận 

3 giải khuyến khích 100.000 đồng/giải + Giấy chứng nhận 

1 giải đƣợc yêu thích nhất 100.000 đồng + Giấy chứng nhận 
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MÔ HÌNH 

“VĂN HÓA ĐỌC VÀ BOX BOOK CHO SINH VIÊN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

1. MỤC ĐÍCH: 

- Góp phần xây dựng “văn hóa đọc” trong cộng đồng sinh viên. 

- Kích thích niềm yêu thích đọc sách các các bạn sinh viên. 

- Giúp đỡ tất cả các bạn sinh viên được có thêm cơ hội tiếp xúc với sách và thỏa mãn 

nhu cầu đọc sách của các bạn sinh viên, đặc biệt là sách Y Khoa 

 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1 Tổ chức các hoạt động “Xây dựng tủ sách” – “Rèn văn hóa đọc” 

- Tổ chức quyên góp sách Y Khoa các môn từ các anh chị năm trên từ đầu các học kì 

nhằm tạo điều điện giúp đỡ các em sinh viên năm dưới có sách tham khảo hoặc tiết 

kiệm một khoản mua sách mới không cần thiết. 

- Tổ chức các đợt vận động ủng hộ sách Y Khoa Chuyên ngành từ các Cán bộ giảng, 

các thầy cô các bộ môn, các nhà xuất bản sách Y Khoa nhằm xây dựng “Tủ Sách Y 

Khoa” đặt tại văn phòng Đoàn trường. 

- Tổ chức các đợt vận động quyên góp sách, báo, truyện tranh, truyện chữ và các loại 

tài liệu đọc khác xuyên suốt cả năm nhằm xây dựng “Tủ sách” cho các bạn dễ dàng 

tiếp cận đặt tại văn phòng Đoàn, đồng thời cũng phục vụ cho các chiến dịch lớn như 

Xuân Tình Nguyện hay Mùa Hè Xanh. 

- Phối hợp cùng với báo Tuổi Trẻ xây dựng thùng báo Miễn phí nhằm kích thích thói 

quen đọc báo của sinh viên cũng như các CBCNVC trong trường. 

- Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào chia sẻ sách Y Khoa điện tử thông qua các kênh, 

trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook – Xây dựng 1 nguồn dữ liệu các sách Y khoa 

điện tử và các loại sách khác, liên tục cập nhật và chia sẻ. 

2.2 Tổ chức “Ngày hội đọc sách”: 

- Phối hợp cùng với các nhà sách lớn nhưng quan trọng hết vẫn là các nhà sách Y 

Khoa tổ chức “Ngày hội đọc sách”: Đặt các bàn sách bán với giá ưu đãi cho các bạn 

sinh viên và CBCNVC trong trường. 

- Tổ chức các đợt vận động các bạn dịch sách và tài liệu Y Khoa nước ngoài. 

- Tổ chức buổi tập huấn về “Kĩ Năng Đọc Sách Hiệu Quả” cho các bạn sinh viên nhằm 

cung cấp cho các bạn những kĩ năng cần thiết để đạt hiệu quả tối đa khi đọc sách. 

3. Phƣơng hƣớng: 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động quyên góp sách, xây dựng tủ sách, đồng thời tăng 

cường công tác tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia hơn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức “Ngày hội đọc sách” nhằm mở rộng và kích thích mạnh 

mẽ ý thức đọc sách, tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn chủ đề về thói quen 
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đọc sách, đồng thời nhân rộng chương trình lên toàn trường, liên kế với nhiều tổ chức 

và nhiều trường đại học khác. 

- Phối hợp chặt chẽ hơn không chỉ với báo Tuổi Trẻ mà còn với các cơ quan báo chí 

đáng tin cậy khác để tiếp túc nâng cao ý thức đọc báo trong giới sinh viên nhằm giúp 

sinh viên nhắm tình hình chính trị và tin tức xã hội khác. 

BCH HSV ĐH Y DƢỢC TP.HCM 
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GIẢI PHÁP 

HỘI THI “40 NĂM THÀNH PHỐ TÔI YÊU” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

I. BỐI CẢNH: 

- Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất Nước 

(30/4/1975-30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 

19/5/2015),  giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào là công dân 

trẻ của Thành phố Anh hùng. 

- Tạo cơ hội để Đoàn viên - Thanh niên ĐH Y Dược TPHCM tìm hiểu thêm về lịch sử 

oai hùng của Thành phố mang tên Bác, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như 

của dân tộc Việt Nam anh hùng. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho bản 

thân, có hướng phấn đấu, rèn luyện. 

 

II. MỤC ĐÍCH 

- Giúp cho sinh viên Đại học Y Dược biết thêm về quá khứ hào hùng của Dân tộc. 

- Đem lại cho sinh viên một cái nhìn toàn cảnh về quá trình đấu tranh của ông cha ta. 

- Giáo dục, củng cố tinh thần yêu nước cho sinh viên. 

- Là dịp để thắt chặt tình đoàn kết trong sinh viên. 

 

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN: 

Theo chủ trương của Đảng ủy khối Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, BCH 

Hội Sinh viên trường đăng cai tổ chức hội thi “40 năm Thành phố Tôi yêu”. Hội thi 

gồm 2 vòng: 

- Vòng 1: Sinh viên đăng ký tham gia theo khoa. Vào ngày diễn ra, sinh viên sẽ được 

nghe Báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ ngành Y tế học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh sau 40 năm thống nhất đất nước” (90 phút, Báo cáo viên: GS.TSKH 

Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch hội đồng lý luận 

Trung Ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế). Tiếp theo là phần Chiếu phim tƣ liệu về 

cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (20 phút). Cuối cùng là 

Báo cáo chuyên đề “40 năm Thành phố tôi yêu – vai trò và trách nhiệm của Tuổi Trẻ  

(70 phút, Báo cáo viên: THS.Đoàn Hùng Vũ Hưng – Phó Giám Đốc Trung tâm thông 

tin dữ liệu, Ban Tuyên Giáo Thành Ủy TPHCM). Sau khi kết thúc báo cáo chuyên đề, 

tất cả các Đoàn viên - Thanh niên bắt buộc phải tham gia Phần 1: bài thi trắc nghiệm 

50 câu về lịch sử, các kiến thức xã hội hiện nay. Phần 2 (không bắt buộc): hiến kế về 

những vấn đề còn tồn động mà các bạn cảm nhận được trong quá trình học tập và làm 

việc tại ĐHYD TPHCM, cũng như ngành y tế cả nước nói chung. 

- Vòng 2: 6 cá nhân có số điểm cao nhất Phần 1 vòng 1 sẽ vào vòng chung kết, mỗi thí 

sinh sẽ thành lập 1 đội thi, mỗi đội thi gồm 10 người. Trình bày ý tưởng bằng hình 

thức thuyết trình, tiểu phẩm, bài vè,…. Thời gian tối đa cho mỗi phần thi là 15 phút. 
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Ban giám khảo sẽ dựa trên nội dung, cách thể hiện, tinh thần của các đội thi và chọn ra 

đội suất sắc nhất. 

- Giải thưởng:  

+ Vòng 1: 10 Giải xuất sắc nhất: 300.000đ + giấy khen Đảng Ủy Khối CS Bô Y Tế + 

kỷ niệm chương. 

+ Vòng 2:  

1 Giải Nhất: 2.000.000đ + giấy khen Đảng Ủy Khối CS Bô Y Tế + kỷ niệm chương 

1 Giải Nhì: 1.000.000đ + giấy khen Đảng Ủy Khối CS Bô Y Tế + kỷ niệm chương 

1 Giải Ba: 500.000đ + giấy khen Đảng Ủy Khối CS Bô Y Tế + kỷ niệm chương 

3 Giải KK: 300.000đ + giấy khen Đảng Ủy Khối CS Bô Y Tế + kỷ niệm chương 

- Mỗi Đoàn viên Thanh niên tham gia sẽ được tặng 1 phần quà trị giá 30.000Đ gồm sổ 

có in thông tin về Hội thi và thẻ đeo có in logo trường. Các sinh viên tham gia cũng 

được cộng điểm rèn luyện để xét duyệt sinh viên 5 tốt. 

 

IV. KẾT QUẢ - ĐÁNH GIÁ 

Hội thi đã được tổ chức thành công tốt đẹp, với đánh giá như sau: 

- Số Đoàn viên Thanh niên tham gia: khoảng 500 sinh viên cùng 15 Đơn vị Đoàn trực 

thuộc Đảng ủy khối Cơ sở Bộ Y tế. 

- Được Đảng ủy khối Cơ sở Bộ Y tế đánh giá cao. 

Ưu điểm: 

- Giúp Đoàn viên Thanh niên tìm hiểu thêm về lịch sử oai hùng của Thành phố mang 

tên Bác, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như của dân tộc Việt Nam anh 

hùng. 

- Hội thi đã thu hút được sự chú ý của dư luận cũng như sinh viên toàn trường. 

- Nội dung thi hấp dẫn, lôi cuốn. 

Nhược điểm: 

- Sinh viên còn bị động trong việc tham gia. 

- Còn thiếu sót trong khâu tổ chức. 

 

TM. BCH HSV ĐH Y DƢỢC TP.HCM 
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MÔ HÌNH 

CUỘC VẬN ĐỘNG “HÀNH ĐỘNG NHỎ, Ý NGHĨA LỚN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 

I. NHU CẦU - MỤC TIÊU 

- Tiếp tục thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách 

Hồ Chí Minh.  

- Xây dựng ý thức văn hóa ứng xử trong sinh viên trường, văn hóa trong học đường, 

thực hiện công tác tình nguyện tại chỗ trong sinh viên thông qua việc làm cụ thể, từ đó 

xây dựng nét đẹp văn hóa riêng cho sinh viên của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chƣơng trình “Sạch lớp - đẹp trƣờng”  

- Thực hiện lớp học xanh: Các Liên chi Hội cơ sở tiến hành đặt các chậu cây 

xanh thủy sinh cho các phòng học ở cơ sở An Dương Vương, Lê Văn Sỹ, Ký túc xá; 

riêng đối với các khoa có phòng thí nghiệm thì tự mang cây và chăm sóc tại phòng thí 

nghiệm.   

- Vận động Hội viên, sinh viên thực hiện thu gom rác trước khi vào học và sau 

khi ra về. 

- Mỗi Liên chi Hội cơ sở thành lập một đội môi trường xanh để quản lý vấn đề vệ 

sinh môi trường trong lớp học. 

- Thiết kế các khẩu hiệu tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi 

trường, lớp học sạch đẹp trong sinh viên. 

- Vận động Hội viên, sinh viên tích cực tham gia hoạt động ngày thứ bảy tình 

nguyện, ngày chủ nhật xanh (tối thiểu 1 lần/tháng). 

Phân công các Liên chi Hội cơ sở thành lập đội công tác kiểm tra, giám sát và 

quản lý việc tắt điện, quạt và vệ sinh lớp học: khoa Công nghệ Thông tin, Tiếng 

Trung, Tiếng Nhật, Ngữ Văn, Vật Lí, Toán - Tin học. 

2. Chƣơng trình “Văn hóa giảng đƣờng”  

Vận động Hội viên, sinh viên xây dựng một nét đẹp văn hóa cho bản thân mình nói 

riêng và cho Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nói chung bằng những hành 

động thiết thực như: 

- Thực hiện chào cờ thứ 2 hằng tuần. 

- Ăn mặc lịch sự, đeo thẻ sinh viên nghiêm túc khi đến trường.  

- Đến lớp đầy đủ, đúng giờ; tích cực tham gia phát biểu trong giờ học; ứng xử 

với thầy cô, bạn bè đúng mực. 

- Thực hiện văn hóa xếp hàng khi gửi xe, khi đi thang máy, mua thức ăn tại căn 

tin, … 

Phân công các khoa thành lập đội công tác giám sát thực hiện: khoa Sinh học, 

Tâm lí Giáo dục, Tiếng Nga, Địa lí, Giáo dục Tiểu học. 
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Nhiệm vụ:  

+ Mỗi sáng thứ 2 tập hợp các bạn sinh viên ở khu vực trong khuôn viên tập trung 

tại sân chào cờ. 

+ Điều phối, quản lý việc xếp hàng khi gửi xe và mua thức ăn tại căn tin. 

3. Chƣơng trình “Văn minh thang máy” 

- Vận động Hội viên, sinh viên thực hiện văn hóa xếp hàng khi vào thang máy; 

chỉ đi thang máy từ tầng 4 trở lên. 

- Vận động Hội viên, sinh viên giữ gìn trật tự, không đùa giỡn, cười đùa lớn tiếng 

trong thang máy; nhường thang máy cho các giảng viên lớn tuổi. 

Phân công các khoa thành lập đội công tác giám sát, ghi nhận bằng hình ảnh, 

thực hiện clip tuyên truyền: khoa Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Giáo dục 

Quốc phòng. 

4. Chƣơng trình “Văn hóa giao thông” 

Vận động Hội viên, sinh viên nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên đường như: 

- Tuân thủ theo đúng luật lệ an toàn giao thông; 

- Đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng nơi quy định; 

- Tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông; 

- Đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. 

- Tham gia chương trình “An toàn giao thông và xử lý các tình huống khi tham 

gia giao thông”.  

- Có thái độ đúng mực khi lưu thông trên đường. 

Phân công các khoa thành lập đội công tác thực hiện các clip tuyên truyền về an 

toàn giao thông, tổ chức Hội thi “Thiết kế ấn phẩm an toàn giao thông”: khoa 

Hóa học, Tiếng Pháp, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non. 

5. Chƣơng trình “Thực hành tiết kiệm”  

5.1. Tiết kiệm chi tiêu: 

Vận động Hội viên, sinh viên nâng cao ý thức tiết kiệm bằng những phần việc, mô 

hình và cách làm hay cụ thể như:  

- Thành lập quỹ tiết kiệm “Heo đất 1000 đồng” để góp phần ủng hộ cho quỹ vì 

người nghèo, đóng góp xây dựng nhà tình bạn, nhà tình thương… 

+ Heo đất Chi hội 

 Tiếp tục phát triển quỹ tiết kiệm “Vòng xoay bè bạn” nhằm giúp giỡ cho các 

bạn đoàn viên, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

 Thực hành tiết kiệm trong các lĩnh vực cuộc sống, luôn có ý thức, có kế hoạch 

trong việc mua sắm, tiêu dùng, sinh hoạt… Tích cực hưởng ứng cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

5.2. Tiết kiệm năng lƣợng: 

Các cơ sở Hội cần triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần thực hiện tốt cuộc 

vận động, trong đó đã tăng cường các biện pháp trong việc tiết kiệm năng lượng cụ thể 

như: 
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- Tắt các thiết bị điện, tắt nước khi không cần thiết sử dụng. 

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2014. 

5.3. Tiết kiệm thời gian: 

- Mỗi Hội viên, sinh viên cần xây dựng riêng lịch công tác tuần cho bản thân.  

- Tiết kiệm thời gian hội họp. 

- Dành thời gian rảnh để làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. 

III. Kết quả 

Cuộc vận động đã tạo tiếng vang lớn trong sinh viên, có tác động đến sinh viên trong 

việc chung tay xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh, ý thức 

văn hóa ứng xử, văn hóa giảng đường trong sinh viên được tăng cao và duy trì, tạo 

hình ảnh đẹp của sinh viên Sư phạm. 

IV. Kinh nghiệm và hƣớng phát triển 

Chỉ dừng lại ở tính chất vận động, do đó chưa có những biện pháp xử lý sinh viên vi 

phạm, một số sinh viên còn thờ ơ, không tham gia tích cực cuộc vận động. Ban Thư ký 

Hội Sinh viên Trường sẽ nghiên cứu để phát triển thành phong trào trong sinh viên, 

phát huy hơn nữa hình ảnh đẹp trong sinh viên sư phạm. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM TP.HCM 
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MÔ HÌNH 

“AN TOÀN – SẠCH ĐẸP – VĂN MINH – NGHĨA TÌNH” 

Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: 

 .Thực hiện phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2017 ־

 Xây dựng và phổ biến rộng rãi lối sống lành mạnh, văn minh trong lớp học, giúp ־

sinh viên có tinh thần ổn định trong học tập và hướng tới các hoạt động hăng hái, 

bổ ích. 

II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MÔ HÌNH: 

1. Lớp học An Toàn: 

- An toàn giao thông: 

 .Bán bảo hiểm xe máy cho Sinh viên – Hội viên trong khoa ־

 Tuyên truyền vận động sinh viên tham gia giao thông nghiêm túc, chấp hành tốt ־

luật giao thông, không vi phạm luật giao thông. 

 .Tổ chức cho sinh viên thi bằng lái xe hạng A1 ־

- An ninh môi trường học đường: 

 Tuyệt đối không dung chứa các loại ma tuý, thuốc lắc, chất kích thích, chất ngây ־

nghiện tại lớp và các cơ sở học. 

 .Không mang vũ khí, chất cháy nổ vào khuôn viên học đường ־

 Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý và chất ngây ־

nghiện. 

 .Không hút thuốc trong lớp học và trong khuôn viên trường học ־

2. Lớp học Sạch đẹp:  

 .Không ăn uống, xả rác trong phòng học, khuôn viên trường ־

 .Không nghe điện thoại trong lớp học ־

 .Tắt điện thoại hoặc để chế độ rung trong lớp học ־

 .Dọn dẹp bàn ghế lại như ban đầu sau các hoạt động của lớp, chi Hội ־

 .Tắt đèn, quạt khi không dùng đến hoặc không cần thiết ־

 .Thực hiện công trình phần việc do chi Hội đăng kí đảm nhận ־

3.  Lớp học văn minh: 

 .Thực hiện Chào cờ đầu tuần (có Quốc Kỳ), hát Quốc ca ־

 Sinh viên ăn mặc nghiêm chỉnh (áo sơ mi trắng, áo Hội sinh viên hoặc áo Đoàn ־

thanh niên) vào thứ 2 hàng tuần. Các cán bộ Đoàn – Hội là gương điển hình cho 

toàn thể Hội viên noi theo. 

 Thể hiện tinh thần kính trọng giảng viên bằng cách đứng dậy chào khi vào lớp học ־

và kết thúc lớp… 

 .Đeo thẻ sinh viên đến trường ־

4. Lớp học nghĩa tình: 
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 .Huy động Hội viên - sinh viên hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn tại chi Hội ־

 Duy trì và phát triển các nhóm học tập, câu lạc bộ đội nhóm trong lớp hỗ trợ nhau ־

học tốt. 

 .Vận động Hội viên - Sinh viên giúp đỡ bạn học tốt ־

 …,Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, thăm hỏi các mái ấm, nhà mở ־

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

 Các chi Hội vào thứ 2 thực hiện việc chào cờ đầu tuần, các cán bộ Hội từ cấp chi ־

trở lên mặc áo sơ mi trắng, áo Hội sinh viên hoặc áo Đoàn khi đến lớp và là gương 

điển hình để khuyến khích các bạn sinh viên cùng lớp thực hiện chương trình này. 

 Vẫn duy trì các câu lạc bộ đội nhóm là câu lạc bộ TFS tạo sân chơi lành mạnh cho ־

các bạn sinh viên. Câu lạc bộ TFS sinh hoạt định kỳ tại Võ Văn Tần, phối hợp với 

phòng Tham vấn thường xuyên đóng các vở kịch, video tuyên truyền các lối sống 

đẹp trong sinh viên.  

 Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử và bệnh ־

thành tích trong giáo dục” được triển khai rộng rãi. 100% chi Hội nghiêm túc thực 

hiện không xảy ra vi phạm. 

 Đẩy mạnh, khuyến khích các chi Hội tổ chức chương trình trung thu, có 2 chi Hội ־

tổ chức trung thu vào ngày 06/09/2014: chi Hội CT13 “Vầng trăng yêu thương” tại 

xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với hơn 100 em thiếu nhi từ 6 đến 11 tuổi. Chi Hội 

CT12 “Trăng yêu thương” ngày 07/09/2014 tại Hội trường UBND Phường 5, Quận 

8, Tp.Hồ Chí Minh với 25 bạn sinh viên tham gia tổ chức cho hơn 200 em thiếu 

nhi từ 6 đến 11 tuổi. 

 Các chi Hội đều chủ động trong việc dọn vệ sinh lớp học, lớp học sạch đẹp, tắt ־

điện, tắt quạt và máy chiếu khi kết thúc giờ học. 

 Các chi Hội đã xây dựng những kế hoạch thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, nâng ־

cao chất lượng học tập thông qua những hoạt động nhóm học tập, thu gom ve chai, 

hoạt động ngày hội sách trao đổi các nguồn tài liệu giúp hội viên học tốt hơn (chi 

Hội CT12, XH12, CT13). 

 Có 374 lượt sinh viên đi tham quan bảo tàng, khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ giúp ־

Sinh viên tìm hiểu về cội nguồn lịch sử và đồng thời, phục vụ kiến thức cho môn 

học gồm có các lớp tham gia DN13, XH13, CT13, CT14, XH14, DN14 (Bảo tàng 

Tôn Đức Thắng, Bến Nhà Rồng, Dinh Độc lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, 

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi). Có 246 sinh viên tham 

gia học 6 bài Lý luận chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

 Cần thắt chặt hơn quá trình kiểm tra thực hiện mô hình của các chi Hội. 

V. HƢỚNG MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN: 

 Phối hợp với BCH Đoàn khoa tiếp tục được tổ chức chương trình hằng năm với 

những nội dung thực tế phù hợp qua từng năm. 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  
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MÔ HÌNH 

KẾT HỢP, PHÁT HUY “SINH VIÊN 5 TỐT” TRONG 

HỘI THI “BƢỚC CHÂN LỊCH SỬ” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH: 

- Thực hiện chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên trường Đại học Sài 

Gòn năm học 2014 – 2015; 

- Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sài Gòn lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2017 và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt 

Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 

- Nhằm phát huy vai trò “Sinh viên 5 tốt” cũng như cơ hội trao đổi học tập giữa “sinh 

viên 5 tốt” với các bạn hội viên, sinh viên. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc Việt Nam và truyền 

thống lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho Hội viên, sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

gắn liền với chủ đề năm học của Hội Sinh viên Thành phố: “Tiếp bước truyền thống 

sinh viên thành phố anh hùng”. 

- Kiểm tra kiến thức về lịch sử, giáo dục tính thần yêu nước, truyền thống dân tộc Việt 

Nam, truyền thống lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên các cơ sở Hội trực 

thuộc Hội Sinh viên trường. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Tổ chức kết hợp giao lưu giữa các bạn là “ Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” trường năm học 

2013 – 2014 với các đội thi của hội thi "Bước chân lịch sử" trường Đại học Sài Gòn  

năm 2014 - 2015.  

Nội dung cụ thể: 

Ở vòng thi “Am hiểu lịch sử”: 

- Các đội thi sẽ tìm hiểu và thuyết minh về 4 bảo tàng (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo 

tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Bảo tàng chiến tích chiến tranh). 

- Các “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” sẽ là Ban giám khảo theo các đội thi đến với các bảo 

tàng để nghe các phần trình bày của các đội thi và chấm điểm các phần thuyết trình về 

của các đội thi.  

- Ngoài ra, các sinh viên 5 tốt sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm, kiến thức lịch sử và chia 

sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm trong học tập với các đội thi trong suốt quá trình diễn ra 

hội thi. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Phát huy, giới thiệu của các gương “Sinh viên 5 tốt” đến với các bạn sinh viên. 

- Đã tạo ra được sân chơi giao lưu, môi trường và cơ hội trao đổi kinh nghiêm học tập 

giữa các hội viên, sinh viên. 

V.  KINH NGHIỆM RÖT RA – HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 
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- Hội thi đã trở thành sân chơi lành mạnh cho sinh viên trong trường, là các bạn sinh 

viên phát huy khả năng, sự am hiểu về lịch sử đất nước nói chung cũng như thành phố 

nói riêng. Nâng cao lòng tự tôn dân tộc, tình yêu đất nước. 

- Hội sinh viên trường sẽ tiếp tục tổ chức Hội thi "Bước chân lịch sử" trường Đại học 

Sài Gòn năm học 2014 -2015 với quy mô rộng hơn, nâng cao về chất và về lượng. Và 

tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi, nhiều diễn đàn để phát huy “Sinh viên 5 tốt”. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

NÂNG CHUẨN SINH VIÊN 5 TỐT QUA TỪNG NĂM HỌC 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU CỦA GIẢI PHÁP: 

1. Mục đích: 

- Nâng cao chất lượng Sinh viên 5 tốt của trường Đại học Sài Gòn qua từng năm học. 

Góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có chất lượng cao của xã hội. 

- Phát huy giá trị của danh hiệu Sinh viên 5 tốt đối với sinh viên trường nói riêng và 

ngoài xã hội nói chung. 

- Tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu liên tục để trở thành Sinh viên 5 tốt, để các bạn 

giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tạo động lực cùng nhau phấn đấu. 

2. Yêu cầu: 

- Tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù sinh viên, tình hình thực tế của xã hội; cũng như 

định hướng phát triển chung của nhà trường. 

- Đảm bảo thay đổi tiêu chí có trọng tâm theo từng năm học. 

II. NỘI DUNG CỦA GIẢI PHÁP: 

Xác định vai trò và ý nghĩa của phong trào Sinh viên 5 tốt đối với Công tác Hội và 

phong trào Sinh viên trường trong những năm vừa qua. Đồng thời, phấn đấu đưa danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt là một danh hiệu cao quý, thực sự trở thành mục tiêu phấn đấy cao 

nhất của sinh viên. Tuy nhiên, góp phần tạo động lực phấn đấu liên tục cho sinh viên, 

rèn luyện để trở thành Sinh viên 5 tốt, năm học 2014 – 2015, Hội Sinh viên trường Đại 

học Sài Gòn tiến hành nâng chuẩn tiêu chí HỌC TẬP TỐT, cụ thể:  

- Tiến hành nâng điểm học tập của sinh viên từ 7.0 thành 7.2 trong xét chọn Sinh viên 

5 tốt trường Đại học Sài Gòn năm học 2014 – 2015. 

- Phát huy thế mạnh Học tập – Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Tạo động lực khuyến khích sinh viên học tập, cũng như khơi dậy sự ham thích trong 

việc tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên trường. Qua đó, bám sát định hướng 

phát triển của nhà trường trong thời gian tới. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- Đẩy mạnh hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trường. 

- Kết quả học tập của sinh viên được nâng cao hơn. 

IV. ĐỊNH HƢỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 

- Tiếp tục nâng các chuẩn còn lại qua từng năm học: 

+ Năm học 2015 – 2016: nâng chuẩn Hội nhập tốt và Đạo đức tốt. 

+ Năm học 2016 – 2017: nâng chuẩn Tình nguyện tốt và Thể lực tốt. 

- Gắn kết với doanh nghiệp để chuẩn sinh viên 5 tốt tiệm cận với nhu cầu thực tiễn của 

doanh nghiệp. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  
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MÔ HÌNH 

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI HAY TRÊN BẢNG TIN ĐIỆN TỬ 

Hội Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng 

 

Trường Đại học Tôn Đức với nếp sinh hoạt và học tập trong một môi trường 

xanh – xạch – đẹp nên những hành động đẹp được Hội sinh viên trường thường xuyên 

khuyến khích giữ gìn. Nhưng để nếp sống ấy được thể hiện mỗi ngày khi sinh viên đến 

trường vào buổi sáng, Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt phối hợp với Phòng Điện – Toán đã 

cho ra đời phát kiến mô hình Mỗi ngày một câu nói hay và cho chạy trên 2 bảng điện 

tử ở hay bên thang máy (nơi có nhiều sinh viên thấy nhất). 

1. Mục tiêu 

 Để sinh viên có thể mỗi ngày nhắc nhở bản thân mình phải luôn rèn luyện bản 

thân thông qua những câu nói của những người nổi tiếng trên thế giới hoặc 

những câu châm ngôn, triết lý về cuộc sống mà sinh viên có thể học tập, noi 

theo,… 

 Mỗi ngày một câu nói hay còn là nơi sinh viên có thể chọn cho mình một câu 

nói mang theo suốt quá trình học tập tại trường, một châm ngôn sống cho chính 

bản thân sinh viên. 

2. Thực hiện 

 Phụ trách: Hội sinh viên trường chỉ đạo cho Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt phối hợp 

với Phòng Điện – Toán thực hiện mô hình này. 

 Nội dung: Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt đảm nhận công tác tìm nguồn các câu nói 

và chắc lọc chọn lựa câu nói phù hợp với những chủ đề trong tháng. 

 Thời gian: Vào lúc 6h30 sáng hàng ngày trên bảng tin điện tử ngay thang máy 

sảnh A. 

3. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp 

 Thuận lợi:  

 Nguồn các câu nói khá phong phú trên các trang Web. 

 Được sự hỗ trợ của Phòng Điện – Toán – phòng đảm nhận công tác chỉnh bảng 

tin. 

 Địa điểm tập trung được nhiều sinh viên toàn trường. 

 Nhận được những phản hồi tích cực từ sinh viên và có đề xuất cho trình chiếu 

vào ngày chủ nhật. 

 Khó khăn: 

 Những ngày thi thành viên phụ trách công tác chọn câu nói còn nhiều lơ là. 

 Thời gian xuất hiện câu nói không được nhiều, chỉ vào buổi sáng vì còn nhiều 

hoạt động khác cần thông báo đến sinh viên. 

 Do bảng tin phụ thuộc vào Phòng Điện – Toán nên tính chủ động không cao. 

 Đôi khi mắc những lỗi do chọn câu nói không kỹ lưỡng. 
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 Chưa có người cố vấn trực tiếp trong việc chọn câu nói hay tránh gây nhầm lẫn 

ý nghĩa. 

 Giải pháp:  

 CLB cho tiến hành đăng ký trực hàng ngày để gửi câu nói cho Phòng Điện – 

Toán và quản lý tình hình chạy trên bảng tin trong thời gian dành cho chương 

trình này. Bên cạnh đó được sự ủng hộ của Ban giám hiệu Nhà trường trong 

việc chỉ đạo trực tiếp nhân viên phòng Điện – Toán đến trường sớm để chỉnh 

bảng điện tử. 

4. Kết quả 

Được đưa vào thực hiện vào đầu học kỳ II năm học 2014-2015 đã nhận được sự quan 

tâm của không những là sinh viên mà còn có của Can bộ nhân viên trong trường.  

Tạo cho các sinh viên có được những câu nói mà sinh viên tâm đắc nhất. 

Góp phần nhắc nhở sinh viên trong nếp sống hằng ngày, lý tưởng phấn đấu và động 

lực học tập 

5. Định hƣớng phát triển 

 Chương trình cố gắng sẽ thêm giờ xuất hiện câu nói vào các buổi trưa và chiều. 

 Ghi nhận thêm sự đóng góp câu nói tâm đắc từ sinh viên 
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MÔ HÌNH 

“CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA UEH – ĐEO THẺ SINH VIÊN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

I. Mục đích, ý nghĩa: 

- Nâng cao nhận thức trong sinh viên về giá trị của Thẻ sinh viên và hình thành thói 

quen đeo thẻ sinh viên khi đến trường. 

-  

II. Nội dung thực hiện: 

- Sản xuất 5 phim ngắn có nội dung liên tiếp nhau nói về câu chuyện Thẻ Sinh viên 

được phát trên kênh youtube của ekip STV (trực thuộc nhóm Truyền thông Sinh viên) 

và LCD tại các cơ sở của Trường. 

- Đặt các standee có những câu dẫn về các giá trị của Thẻ sinh viên đặt tại các cổng 

trưởng cơ sở B. 

- Tổ chức cuộc thi ảnh “Thương lắm UEH ơi!” nhằm phản ảnh việc đeo thẻ sinh viên 

qua những bức hình đầy sáng tạo và màu sắc với ý nghĩa nhân văn sâu xa.  

III. Đánh giá kết quả, nhận định thuận lợi, hạn chế, rút kinh nghiệm. 

- Kết quả: Chương trình đã tương tác với hơn 3000 sinh viên qua các kênh truyền 

thông trên và đem lại những hiệu ứng tích cực khi đã xây dựng được nhận thức về giá 

trị của những cố gắng bản than và văn hóa UEH thông qua việc đeo thẻ sinh viên. 

- Thuận lợi: được sự hỗ trợ kinh phí từ Quỹ sang tạo của trường để có những giải 

thưởng hấp dẫn cho cuộc thi ảnh; nội dung câu chuyện thiết thực, dễ đi vào tiềm thức, 

tiết tấu nhanh, gây tò mò.  

- Khó khăn: Chưa phủ sóng được hết các cơ sở của UEH, thời gian triển khai gấp nên 

chưa chu toàn cũng như chưa lan tỏa được mức tối đa. 

- Rút kinh nghiệm: Chuẩn bị chu đáo hơn và truyền thông nội bộ tốt hơn. Sáng tạo 

trong hình ảnh.  

IV. Hƣớng phát triển mô hình, giải pháp. 

- Nhân rộng mô hình này cho các quy định về văn hóa UEH khác để nó không còn khô 

cứng mà được thể hiện với góc nhìn của sinh viên, dễ tiếp thu, dễ lan tỏa.  
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II. SINH VIÊN HỌC TẬP SÁNG TẠO: 

MÔ HÌNH 

TỰ HÀO VIỆT NAM  - TỰ HÀO SINH VIÊN VHS 

Hội Sinh viên trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích, yêu cầu của mô hình, giải pháp: 

Dân gian có câu học đi đôi với hành, phải có kiểm tra, thi cử xét kết quả học tập. Đối 

với sinh viên trường Đại học Văn Hóa TP. HCM cũng vậy. Nhằm tạo nơi kiểm tra ôn 

luyện kiến thức đã được học trên giảng đường không chỉ bằng những hình thức khô 

cứng, làm bài kiểm tra thông thường Hội sinh viên Trường đã kết hợp cùng với Liên 

chi hội các Khoa tổ chức mô hình vừa học vừa chơi giúp các bạn sinh viên hào hứng 

hơn với các kiến thức đã được học. Ngoài ra còn tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh 

nghiệm bí quyết học tập của các bạn sinh viên với nhau.  

2. Nội dung của mô hình, giải pháp: 

Mỗi năm học cứ đến tháng 4, Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường lại thông báo đến 

từng khoa cuộc thi Tự hào Việt Nam – Tự hào Sinh Viên VHS. 

Sau khi nhận được thông báo, Ban Chấp Hành Liên Chi Hội các khoa sẽ tự chủ động 

tổ chức vòng thi sơ loại cho khoa mình ( đề thi về chủ đề con người – đất nước Việt 

Nam, bao gồm trắc nghiệm và 5 câu tự luận) để tuyển chọn những 3  bạn sinh viên 

xuất sắc nhất khoa đi thi với các khoa khác. 

Hội sinh viên trường thông báo trước 15 ngày để các khoa chuẩn bị và Ban Chấp Hành 

Hội Sinh Viên Trường cũng chuẩn bị cuộc thi.  

Cuộc thi diễn ra bao gồm 8 đội đại diện đến từ 8 khoa của trường. Trải qua 4 vòng thi: 

Lật ô số đoán hình, Hiểu ý đồng đội, Thuyết minh (danh lam thắng cảnh, con người, 

văn hóa,…), Tài năng. Đội nào dành số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.  

3. Kết quả thực hiện mô hình, giải pháp tại cơ sở  

Trong ba năm liền tổ chức cuộc thi, Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường rất vui 

mừng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn sinh viên toàn trường. Đáng vui 

mửng hơn là cuộc thi đã trở thành truyền thống của sinh viên trường ĐH Văn Hóa TP. 

HCM.  

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình, giải pháp 

4.1 Mặt thành công  

- Tạo sân chung vừa học vừa chơi cho sinh viên toàn trường. 

- Tạo môi trường giao lưu học hỏi, kết bạn các khoa với nhau 

- Nhận được sự quan tâm của Thầy Cô chuyên môn các khoa về vấn đề các gói 

câu hỏi vì vậy các gói câu hỏi mang tính chuẩn xác và phổ biến đều các khía cạnh xã 

hội, văn hóa, kinh tế, ngoại ngữ,… 

- Nâng cao tính thi đua và ham học hỏi của các bạn sinh viên. 

4.2  Mặt hạn chế 
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- Chưa thu hút được nhiều nguồn tài trợ, nên giải thưởng chưa phong phú làm 

hạn chế một phần hấp dẫn của cuộc thi. 

- Mỗi năm chỉ tổ chức một lần chưa đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên. 

5. Định hƣớng trong thời gian tới  

Dưới sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Đoàn Trường, Hội Sinh viên 

Trường sẽ cố gắng phát huy, duy trì truyền thống của cuộc thi. Ngoài ra, đinh hướng 

sắp tới sẽ phát triển mỗi năm 2 đợt để đáp ứng nhu cầu mong muốn của các bạn sinh 

viên. Và kết hợp các phòng khoa chuyên môn, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên, 

Phòng Công tác sinh viên để tìm nhiều nguồn tài trợ, giúp tang kinh phí cũng như 

phần thưởng hấp dẫn các bạn sinh viên hơn 
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MÔ HÌNH: HỘI THI PNT25+ 

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Trải qua nhiều năm được tiếp cận với cuộc vận động và nay là phong trào “Sinh viên 5 

tốt”, Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiểu được những khó 

khăn, hạn chế của các bạn sinh viên trong việc chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

các cấp, đặc biệt là danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành và cấp Trung ương. Đó 

chính là tiên chuẩn về việc tham gia Nghiên cứu khoa học. Từ thời điểm Nhà trường 

quyết định dừng hình thức xét tốt nghiệp bằng việc thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa 

học, các môn học về Nghiên cứu khoa học cũng không còn được giảng dạy, điều này 

lại còn gây khó khăn hơn cho việc khuyến khích sinh viên tham gia phong trào Nghiên 

cứu khoa học. 

 

Trong năm học 2013 - 2014, Hội Sinh viên trường có phối hợp với Đoàn trường, 

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế, Chi đoàn Viên chức, tổ chức mô 

hình “Đồng hành với sinh viên trong Nghiên cứu khoa học - PNT RES” (xem thêm 

Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên 

trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm học 2013 - 2014). Sau thời gian 

nghiệm thu đề tài, Hội Sinh viên trường đã tập hợp được từ mô hình trên 15 đề tài 

Nghiên cứu khoa học. Sau năm đầu tiên tổ chức, Hội Sinh viên trường nhận thấy mô 

hình trên vẫn còn chưa đến được đông đảo sinh viên do quy mô, yêu cầu mà đề tài 

nghiên cứu đặt ra (sinh viên có điểm trung bình học tập từ 7.00 trở lên, đã được học 

qua các môn Thống kê Y học, Dịch tễ học cơ bản, Dịch tễ học lâm sàng) cũng như các 

giới hạn về Y đức, Y nghiệp mà các bạn sinh viên không thể thực hiện được trọn vẹn 

các nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu khoa học của các anh chị Giảng viên trẻ cũng 

đòi hỏi một thời gian làm việc tập trung, đôi khi chưa phù hợp với thời gian học tập 

của các bạn tham gia mô hình. Mô hình là một môi trường tốt cho sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học, tuy nhiên, đây là bài toán dài hơi mà Hội Sinh viên trường tiếp 

tục phải nghiên cứu trong thời gian sắp tới; bên cạnh đó là tìm kiếm một mô hình khắc 

phục được những hạn chế trên. Hội Sinh viên trường trong năm học 2014 - 2015 đã tổ 

chức “Hội thi PNT25+”, một giải pháp thay thế mô hình “Đồng hành với sinh viên 

trong Nghiên cứu khoa học”, làm lan tỏa hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học 

trong cộng đồng sinh viên. 

Các sinh viên tham gia “Hội thi PNT25+” sẽ tham gia nghiên cứu một cách khoa học 

các tài liệu Y văn trong nước và quốc tế được các tổ chức thế giới, trong đó có WHO 

công nhận về một chuyên đề Y khoa sau đó trình bày trước hội đồng chuyên môn. 

Sinh viên tham gia hội thi không bị giới hạn đề tài được lựa chọn: từ các chuyên đề Y 

học cơ sở (gắn liền với các môn học của sinh viên năm 1, năm 2), đến các chuyên đề Y 

học lâm sàng và Y học cộng đồng; từ đó hội thi thu hút số lượng sinh viên tham gia 



 

 

34 

đông đảo hơn với thành phần cũng đa dạng hơn, từ các anh chị sinh viên Y chính quy 

các năm lớn với kinh nghiệm tham gia các hội thi học thuật các năm trước, các em 

sinh viên năm đầu mới tiếp xúc với môi trường Y khoa, đến các bạn sinh viên thuộc 

khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học trước đây vẫn còn khá bị động khi tiếp cận sân chơi 

chung với các bạn Y chính quy. Các chuyên đề tham gia Hội thi được yêu cầu đảm 

bảo tính chính xác, được công nhận trong nước và trên thế giới, mang tính cập nhật và 

có tính ứng dụng cao, phục vụ cho việc học tập của sinh viên, học sinh trường. 

 

Hỗ trợ các bạn sinh viên tham gia Hội thi PNT25+, Hội Sinh viên trường cùng sự giúp 

đỡ của các anh chị Giảng viên trẻ, các thầy cô Phòng Nghiên cứu khoa học hướng dẫn 

các bạn sinh viên các quy tắc trong tìm kiếm nguồn thông tin đáng tin cậy về Y khoa 

trên Internet, phương pháp chọn lọc và trình bay thông tin khoa học, các lưu ý khi thiết 

kế và trình bày một chuyên đề khoa học … Đồng thời, các anh chị Giảng viên trẻ cũng 

là nguồn thông tin đáng tin cậy giải đáp  khúc mắc khi các bạn sinh viên tham gia tiếp 

cận các nguồn thông tin của chuyên đề đang nghiên cứu. 

 

Mô hình đã được triển khai từ tháng 10/2014, và đã nghiệm thu vào tháng 3/2015. Các 

nhóm sinh viên trình bày trước hội đồng chuyên môn kết quả chuyên đề tham gia 

nghiên cứu. Hội thi đã thu hút được 36 chuyên đề, trong đó bao gồm: 17 chuyên đề Y 

học Cơ sở, 16 chuyên đề Y học Lâm sàng và 03 chuyên đề Y học Cộng đồng. Với sự 

đánh giá cao của Hội đồng chuyên môn và xét trao 25 giải thưởng của “Hội thi 

PNT25+ - năm 2015” cho các chuyên đề có sự đầu tư và mang tính cập nhật, ứng dụng 

cao: trong đó nổi bật có chuyên đề “Hội chứng ống cổ tay”, …, Hội Sinh viên trường 

tin tưởng sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn tham gia Nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện tốt 

hơn cho các bạn sinh viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

cấp Thành, cấp Trung ương. 

 

Về hướng phát triển của mô hình, Hội Sinh viên trường mong muốn nhân rộng mô 

hình đến các cơ sở Hội, tổ chức thường xuyên hơn nữa các buổi trình chuyên đề tại lớp 

và tạo thêm tư liệu, đề tài cho buổi sinh hoạt Chi hội. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên 

trường vẫn tiếp tục tư duy hiện thực hóa mô hình “Đồng hành với sinh viên trong 

Nghiên cứu khoa học - PNT RES”, bằng việc tiếp tục mời gọi sự đồng ý tham gia 

nhiều hơn từ phía các anh chị Giảng viên trẻ đang thực hiện các đề tài Nghiên cứu 

khoa học, để có thể đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhiều hơn cho các bạn sinh viên có 

ham thích được tham gia Nghiên cứu khoa học. Hội Sinh viên trường tiếp tục có giải 

pháp đeo bám, liên hệ với Hội Cựu Sinh viên - Học viên trường để có thêm những sự 

hỗ trợ, hướng dẫn các bạn sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học, ngày càng đẩy 

mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

HỘI THI "KÊ TOA HAY - NHẬN QUÀ LIỀN TAY" 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Năm học 2014 - 2015, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ở 

các ngành Bác sĩ Đa khoa, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Xét Nghiệm, Cử nhân Kĩ 

thuật Y học, Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa với con số trên 1000 sinh viên. Dù vậy, số 

lượng sinh viên tốt nghiệp chưa đến 300 người, cơ sở vật chất và đội ngũ Giảng viên 

còn gặp nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu học tập và thực hành tại cơ sở trường. 

Nhà trường trong năm học này áp dụng hệ thống giảng đường vệ tinh (Giảng viên 

đứng lớp tại một giảng đường có trang bị máy quay và hệ thống màn hình trình chiếu, 

âm thanh kết nối với các phòng học khác) để cùng một lúc Giảng viên có thể trình bày 

nội dung tiết học cho tất cả sinh viên trong khóa tại nhiều phòng học. Hệ thống này 

giúp Nhà trường khắc phục phần hạn chế về cơ sở vật chất hiện tại nhưng nó hạn chế 

sự tiếp thu của sinh viên khi học ở các giảng đường không có giáo viên. 

 

Chi hội Y2012B trong năm học 2014 - 2015 là các sinh viên năm thứ ba, hình 

thức học tập và thực hành có nhiều thay đổi: thời gian thực hành tại bệnh viện tăng lên 

thay thế cho số tiết học tại giảng đường, các sinh viên trong Chi hội chia thành các tổ 

đi thực tập tại nhiều bệnh viện nên cơ hội tập hợp, sinh hoạt Chi hội gặp nhiều khó 

khăn. 

 

Nhiều môn học, đặc biệt là các môn thực hành, vì nhiều lí do khách quan, sinh 

viên trong Chi hội chỉ tiếp thu được một phần các kiến thức được truyền tải; hình 

thành nhu cầu trao đổi học tập, kiến thức để có thể chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới. 

Ban Chấp hành Chi hội trước tình hình thực tế, nhận thức phải tạo được một kênh chia 

sẻ kiến thức, học tập để hỗ trợ cho hội viên, sinh viên trong Chi hội, thực hiện giải 

pháp “Kê toa hay - Nhận quà liền tay”. 

 

Môn học thực tập Dược lí giúp Sinh viên thực hành kê toa thuốc theo các yêu cầu 

cần điều trị. Do số lượng sinh viên đông, Lớp Y2012B được chia thành 04 nhóm, mỗi 

nhóm được học 6/10 tình huống lâm sàng. Giải pháp “Kê toa hay - Nhận quà liên tay” 

vận động hội viên các nhóm thực tập gửi bài làm của các tình huống đã được học và 

góp ý sửa của Giảng viên trong tiết thực tập cho Ban Chấp hành Chi hội. Ban Chấp 

hành đăng tải các bài làm đó lên trang Facebook của Chi hội để Hội viên, sinh viên 

tham gia góp ý, chỉnh sửa và bình chọn cho bài làm hay nhất cho mỗi tình huống lâm 

sàng. Sau thời gian quy định, Ban Chấp hành Chi hội lựa chọn 10 bài làm ứng với 10 

tình huống lâm sàng được đánh giá xuất sắc nhất qua bình chọn của Hội viên, Sinh 

viên trong lớp, liên hệ với Giáng viên bộ môn Dược lí để các Thầy Cô có thể chỉnh 

sửa, góp ý, phân tích những điểm chưa hay, những lỗi còn sai trong bài làm, mở rộng 
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thêm những kiến thức, loại thuốc cần lưu ý trên lâm sàng. Sau đó, Ban Chấp hành Chi 

hội sẽ đăng tải 10 bài làm sau cùng lên trang Facebook của Chi hội  Y2012B để Hội 

viên, Sinh viên có thể tham khảo chuẩn bị cho môn thi thực tập Dược lí; đồng thời gửi 

những phần quà khuyến khích cho 10 bạn sinh viên đóng góp các bài làm nêu trên 

trong Buổi sinh hoạt - tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 

2015 của Chi hội Y2012B. 

 

Giải pháp “Kê toa hay - Nhận qua liền tay” đã tạo cho Hội viên, Sinh viên một 

môi trường học tập chủ động, tạo điều kiện cho các bạn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức 

trong học tập để giúp nhau cùng tiến bộ, tạo sợi dây gắn kết trong nội bộ Chi hội, giữa 

sinh viên với Giảng viên của bộ môn. Đây là một giải pháp hay, cần được Hội Sinh 

viên trường, các cơ sở Hội nhân rộng, phát huy trong những năm tiếp theo. 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

“BẢN SẮC ĐÔ THỊ” CÙNG CHƢƠNG TRÌNH “KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ 

TÔI YÊU” 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích - Yêu cầu của mô hình: 

   1.1. Mục đích: 

- Tạo sân chơi thú vị, không chỉ dành riêng cho tân sinh viên khoa Đô thị học mà còn 

nhằm khuyến khích sinh viên các khoa/bộ môn khác trong nhà trường tham gia để 

hiểu hơn về nơi mình sống và học tập. 

- Giúp tân sinh viên có cái nhìn khái quát về ngành học. 

- Là điểm hẹn học thuật bổ ích cho sinh viên. 

- Tạo cơ hội giao lưu, gắng kết cho sinh viên trong và ngoài khoa. 

- Rèn luyện kỹ năng tương tác nhóm. 

    1.2. Yêu cầu: 

- Xây dựng khung chương trình chặt chẽ và khoa học. 

- Thu hút đông đảo Tân sinh viên tham gia. 

- Sử dụng các kiến thức liên quan đến chuyên ngành học nhằm giúp tân sinh viên bước 

đầu tiếp cận khái niệm "Đô thị". 

 

2. Nội dung của mô hình: 

2.1. Đối tƣợng tham gia: Tân sinh viên khoa Đô thị học và sinh viên các khoa/bộ 

môn khác trong trường. 

2.2. Cách thức tổ chức: 

- Chương trình tổ chức dưới dạng trò chơi vận động Teambuilding. Tân sinh viên tham 

gia sẽ được chia thành các đội, mỗi đội từ 6 - 9 người và phải tìm đến các trạm (là các 

công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu vực trung tâm thành phố). 

- Các đội chơi sẽ tìm đường đến các trạm, có 7 trạm: Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa, Bưu 

điện thành phố, Nhà thờ Đức bà, UBND thành phố, Nhà hát lớn, Thảo cầm viên. 

- Ở mỗi trạm, các đội phải trải qua các thử thách để nhận được một "mảnh ghép mật 

thư". Nếu không vượt qua thử thách ở trạm thì không được nhận "mảnh ghép mật thư". 

Các thử thách ở mỗi trạm sẽ khác nhau: 

+ Trạm Dinh Độc Lập: Các đội chơi sẽ hoàn thành một yêu cầu của trưởng trạm và 

sau đó sẽ trả lời nhanh 10 câu hỏi liên quan đến lịch sử, đặc điểm kiến trúc của Dinh 

Độc Lập. 

+ Trạm Hồ Con Rùa: Các đội chơi sẽ trải qua các thử thách của trưởng trạm với 

những trò chơi đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm, dựa trên đặc điểm kiến trúc tại hồ để 

tạo ra các thử thách. 
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+ Trạm Bƣu điện thành phố: Các đội chơi sẽ phải giới thiệu mình là sinh viên 

trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM, giới thiệu về chương trình mình đang tham 

gia và thuyết phục 3 du khách nước ngoài mua một vật phẩm lưu niệm (do ban tổ chức 

cung cấp) và chụp hình chung với họ, dưới sự giám của quản trạm. 

+ Trạm Nhà thờ Đức bà: Các đội chơi sẽ có 15 phút để hoàn thành 5 câu hỏi (đáp án 

các câu hỏi đều được thể hiện tại đây) bằng cách chụp hình các đáp án và dưới sự kiểm 

tra của trưởng trạm. 

+ Trạm Nhà hát lớn: Các đội chơi sẽ phải thể hiện một tiếp mục nghệ thuật với sự 

tham gia của tất cả các thành viên (thời gian chuẩn bị là 10 phút). Thể hiện xong các 

đội sẽ được uống sinh tố với 3 loại trái cây và nhiệm vụ của các đội là kể đúng tên của 

3 loại trái cây đó. 

+ Trạm Thảo cầm viên: đây sẽ là kết quả của mật thư mà các đội phải đi thu thập 

những mảnh ghép. Sau khi giải được mật thư các đội sẽ tìm ra được địa điểm này và 

điều quan trọng là các đội phải tim ra được người bí ẩn cuối cùng theo sự mô tả của 

mật thư để lấy điểm thưởng từ cao đến thấp theo thứ tự về đích. 

- Kết quả chung cuộc sẽ được dựa vào điểm tổng khi các đội đi qua các trạm và điểm 

thưởng khi về đích. Sau trò chơi tất cả các đội sẽ tập trung lại và sinh hoạt, giao lưu 

cùng ban tổ chức 

 

3. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Tiếp tục duy trì mô hình, phát triển thành hoạt động quy mô cấp trường. 

- Đa dạng hoá các thử thách, kiến thức để tăng tính tư duy, làm việc nhóm. 

- Mở rộng địa điểm tổ chức. 

- Mời các đơn vị hỗ trợ, tài trợ để tăng chất lượng chương trình. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

XÂY DỰNG Ý THỨC KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vấn đề khởi nghiệp đã và đang là câu chuyện thời sự - kinh tế của đất nước. Ở Việt 

Nam, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh 

nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. Rất nhiều ý tưởng về khởi nghiệp được hình thành từ lúc các 

doanh nhân còn ngồi trên ghế nhà trường, trải qua nhiều thử thách, những ý tưởng đó 

đã tạo nên những thành công và sự khác biệt. 

Đối với sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, dường như khái niệm “khởi 

nghiệp” còn khá xa lạ bởi vì đa phần các bạn đều nghĩ rằng việc khởi nghiệp đồng 

nghĩa với việc làm kinh tế, nên sinh viên khối ngành khoa học cơ bản thì sẽ rất khó 

khởi nghiệp. Tuy nhiên những suy nghĩ ấy là chưa chính xác, minh chứng cho điều 

này là anh Đoàn Thiên Phúc – Giám đốc công ty SETECH, nguyên Ủy viên BTK Hội 

Sinh viên trường đã hình thành ý tưởng về một thiết bị chống trộm xe máy bằng điện 

thoại di động sau khi bị kẻ gian tháo mất một số bộ phận trên chiếc xe của mình, ý 

tưởng đó đã giành giải đặc biệt cuộc thi Ý tƣởng sáng tạo Sinh viên S-Ideas của 

trƣờng vào năm 2009, rồi sau đó trở thành đề tài đạt điểm cao nhất của Hội đồng 

khoa học quốc tế đến từ các trƣờng đại học uy tín của Canada, Pháp, Việt Nam 

và Giải thƣởng Nhân tài Đất Việt 2012, để bây giờ trở thành sản phẩm S-Bike Pro 

được toàn thế giới biết đến. 

Đó chỉ là một trong những cựu sinh viên thành công từ những ý tưởng khi còn trên ghế 

nhà trường. Với thế mạnh trong việc khuyến khích sinh viên nêu lên các ý tưởng trong 

cuộc thi truyền thống Ý tưởng sáng tạo Sinh viên S-Ideas, Hội Sinh viên trường cùng 

với Đoàn trường đã đề ra hệ thống các giải pháp giúp sinh viên nhận diện rõ hơn về ý 

nghĩa khởi nghiệp, cũng như xây dựng trong sinh viên mục tiêu làm giàu chính đáng, 

góp phần xây dựng đất nước. 

2. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 

2.1. Nhóm giải pháp cung cấp kiến thức về tƣ duy khởi nghiệp 

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về khái niệm khởi nghiệp, Hội Sinh viên trường đã 

chủ động tổ chức buổi chia sẻ “Ý tƣởng sáng tạo và khởi nghiệp” trong khuôn khổ 

Ngày hội Sinh viên sáng tạo 2015 và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường với sự 

tham gia của hơn 200 sinh viên. Khách mời trong chương trình là anh Lê Thành 

Nguyên – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng – Giám đốc Vƣờn ƣơm 

doanh nghiệp Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. 

Với phương châm sử dụng những cựu sinh viên thành đạt là báo cáo viên, chương 

trình đã nhận được những phản hồi tích cực của sinh viên. 
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Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường cùng với Đoàn trường tổ chức các buổi hướng dẫn 

khác như Hội thảo “Hành trình những cuốn sách đổi đời” do Hội LHTN Việt Nam 

phối hợp cùng tập Đoàn Trung Nguyên thực hiện, trong khuôn khổ chuỗi chương trình 

“Hành trình vì Khát vọng Việt”, với 5 cuốn sách đổi đời do Tập Đoàn giới thiệu 

(Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách, 

Khuyến học và Quốc gia khởi nghiệp) đã cung cấp cho sinh viên những cái nhìn bao 

quát nhất về khởi nghiệp. 

2.2. Nhóm giải pháp cung cấp kỹ năng về khởi nghiệp 

Sau khi cung cấp các kiến thức cơ bản, Hội Sinh viên trƣờng phối hợp cùng Đoàn 

trƣờng, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tổ chức các diễn đàn, chương trình chuyên sâu 

vào các nhóm ngành cụ thể để phù hợp với từng đối tượng sinh viên, nhằm phát huy 

tối đa sự sáng tạo khởi nghiệp của các nhóm ngành, với sự chia sẻ của các doanh 

nghiệp nổi tiếng như chƣơng trình "FPT CEO TALK - Đam mê dẫn lối thành 

công" (phối hợp tập đoàn FPT) hay Chƣơng trình "Làm chủ ƣớc mơ" (phối hợp 

với Trung tâm Anh ngữ Yola), Chƣơng trình "Làm gì sau khi ra trƣờng" (phối 

hợp với CareerBuilder),… hay vào cuối tháng 5/2015 sẽ diễn ra buổi hội thảo về 

"Năm bƣớc khởi nghiệp đột phá trong thời kì khủng hoảng" do YUP Institute hỗ 

trợ thực hiện do anh Tạ Minh Tuấn – Forbes Under 30 – Giám đốc trung tâm báo 

cáo. 

Các giải pháp trên đã thu hút sự quan tâm của hơn 3000 sinh viên, tạo nên một không 

khí sôi động, tạo động lực trong quá trình học tập cũng như phát triển ý tưởng của bản 

thân. 

2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trƣờng thi đua ý tƣởng sáng tạo khởi nghiệp 

Với chủ đạo là cuộc thi Ý tƣởng sáng tạo sinh viên S-Ideas được chia làm nhiều Sàn 

ý tưởng định kỳ được tổ chức tại 2 cơ sở, các ý tưởng sẽ được thẩm định bởi các cán 

bộ, giảng viên của trường tại vòng loại, và các chuyên gia, doanh nghiệp vào vòng 

trong. Điều này làm tăng cường tính chất cũng như đề cao ý tưởng sinh viên, gắn bó 

mật thiết với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 

Ngoài ra, Hôi Sinh viên trường còn tổ chức một số chương trình như Hội thảo giới 

thiệu về cuộc thi Starup Wheel – Bánh xe khởi nghiệp do Hội LHTN, Hội Sinh viên 

Việt Nam Thành phố phối họp với Trung tâm khởi nghiệp trẻ BSSC với chủ đề 

“Những cạm bẫy chết ngƣời trong khởi nghiệp công nghệ thông tin”. 

Bên cạnh đó, trong Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp còn có tổ chức các buổi hội 

thảo giới thiệu nghề nghiệp, cuộc thi về phỏng vấn, viết CV như chƣơng trình "Đánh 

thức tiềm năng" do diễn giả Nguyễn Hữu Trí (Công ty CP Năng lực Bứt Phá), 

chia sẻ Nghệ thuật giao tiếp và phỏng vấn xin việc. 

3.  ĐỊNH HƢỚNG SẮP TỚI 

Với các mối quan hệ sẵn có từ phía các khoa và giữa trường với các đơn vị doanh 

nghiệp, đào tạo khởi nghiệp, trong thời gian tới Hội Sinh viên trường sẽ đẩy mạnh 
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thêm các hoạt động khuyến khích xây dựng Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, thông qua 

các giải thưởng và các chương trình tư vấn, hội thảo. 

Chỉ đạo CLB Sinh viên 5 tốt cùng CLB Khởi nghiệp của Đoàn trường kết nối với các 

đơn vị doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo tổ chức những khóa huấn luyện kỹ năng, 

tạo môi trường mở và rèn luyện thường xuyên các kỹ năng tư duy khởi nghiệp, giới 

thiệu những sản phẩm, ý tưởng hay cho rộng rãi sinh viên toàn trường.  
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GIẢI PHÁP 

GIẢI THƢỞNG SINH VIÊN Y DƢỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

I. Bối cảnh 

Đại học Y Dược TP. HCM là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát 

triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y tế; đóng góp có hiệu quả cho 

sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân và góp phần nâng cao nền y dược học Việt 

Nam. Góp phần thực hiện sứ mạng đó, tuổi trẻ y dược luôn chủ động, sáng tạo, thực 

hiện nhiều chương trình, hoạt động, trong đó có nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y dược có nhiều nét đặc thù riêng khi so sánh với 

nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội... Trước hết là vấn đề trình 

độ chuyên môn, kĩ thuật, bên cạnh đó còn phải xét đến góc độ Y Đức trong việc làm 

nghiên cứu. Làm nghiên cứu trong ngành y đã khó là thế, nếu là sinh viên thì sẽ còn 

nhiều thử thách hơn gấp bội. Nhưng không phải vì vậy mà được niềm đam mê, sự khát 

khao chân lý, sức sáng tạo của sinh viên Y Dược bị ngăn cản. Được sự chỉ đạo, quan 

tâm của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa, sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô, 

các cơ sở đoàn từ các khoa đã luôn nổ lực, phấn đấu, rèn luyện. 100% cơ sở đoàn đều 

có câu lạc bộ học thuật – nghiên cứu khoa học. Nhiều hoạt động từ cấp khoa đến cấp 

trường như tổ chức các lớp sinh hoạt, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, xác định vấn 

đề nghiên cứu khoa học, cách viết đề cương và trình bày một văn bản khoa học, cách 

tìm tài liệu, phương pháp phân tích, thống kê số liệu bằng phần mềm SPSS, STATA,.. 

và rất nhiều hoạt động ngoại khóa, sân chơi khác nhằm khơi dậy niềm đam mê, sáng 

tạo nghiên cứu khoa học của sinh viên Y Dược. 

II. Mục đích 

- Khơi nguồn sáng tạo 

- Xây dựng nền móng 

- Thắp sáng ước mơ 

- Sản phẩm hữu ích 

III. Cách thức tổ chức và thực hiện 

- Giải thưởng được phát động vào tháng 09/2013 với sự tham gia hưởng ứng của hơn 

500 sinh viên. 

- Trường đã tổ chức 12 lớp tập huấn cấp trường và cấp khoa về: giới thiệu về nghiên 

cứu khoa học, giới thiệu các phần mềm thống kê, hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu 

khoa học, hướng dẫn cách xác lập vấn đề khoa học, cách trình bày tài liệu tham khảo 

và chống đạo văn trong nghiên cứu khoa học. Đã mời các báo cáo viên là những 

chuyên gia như PGS. Đỗ Văn Dũng, PGS. Nguyễn Đỗ Nguyên đến giảng dạy cho sinh 

viên. 

- Từ tháng 12/2013-02/2014: Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài thông qua 

hình thức nộp đề cương nghiên cứu. Mỗi đề tài đều có sự hướng dẫn của các Thầy Cô 
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là các Bác sĩ, Dược sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư có nhiều kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn 

cho sinh viên. Ban tổ chức đã thu được 146 đề cương tham gia nghiên cứu của các đội 

ở 3 lĩnh vực. 

- Trên cơ sở này, BTC đã thành lập hội đồng và chọn ra được 35 đề tài xuất sắc nhất 

để vào vòng chung kết. Mỗi  đề tài được cấp kinh phí thực hiện, tổng số kinh phí cấp 

gần 120.000.000 đồng. Số tiền để thực hiện đề tài khá lớn, có đề tài lên đến 10 triệu 

đồng, số tiền còn lại được sự hỗ trợ của Thầy Cô hướng dẫn. 

-Trong suốt quá trình thực hiện, BTC thường xuyên trao đổi và hỗ trợ các bạn sinh 

viên về thủ tục hành chính như đến các bệnh viện, công ty để làm khảo sát, thành lập 

hội đồng Y Đức để duyệt đề cương thực hiện,… 

- Thời gian dự kiến chung kết là tháng 06-07/2014, nhưng vì lý do một số đề tài tổng 

hợp ngành Dược mua hóa chất ở nước ngoài về khó khăn, một số đề tài ngành Y cần 

số mẫu nghiên cứu lớn hơn nên đến tháng 10/2014 các đội mới hoàn chỉnh nộp đề tài. 

- BTC đã thành lập hội đồng chung kết của 3 lĩnh vực và chọn ra mỗi lĩnh vực 03 

giải: Nhất, Nhì, Ba xuất sắc nhất để trao giải. 

- Ngoài ra, BTC cũng đã tham mưu đề xuất cấp học bổng “Tài năng Trẻ Y Dƣợc” để 

hỗ trợ các bạn sinh viên tiếp tục thực hiện và nâng cao đề tài nghiên cứu của mình. 

- Hiện nay một số bạn sinh viên đã ra trường, một số bạn nhận được học bổng đi du 

học nước ngoài. 

- Ngoài ra, BTC còn trao 05 giải cho 05 khóa luận xuất sắc nhất. 

IV. Kết quả - đánh giá 

Trong suốt quá trình thực hiện, BTC đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu, 

các thầy cô, đặc biệt là quý công ty, doanh nghiệp - những nhà tài trợ luôn đồng hành 

với Hội Sinh Viên Đại Học Y Dược – tổng kinh phí tài trợ lên đến 200.000.000 đ. Kết 

quả đáng khích lệ này được hình thành phần lớn là nhờ quá trình ấp ủ, xây dựng kế 

hoạch, lộ trình từ rất sớm, cũng như quyết tâm thực hiện của BCH Hội Sinh Viên, 

được sự tham mưu của Đảng Ủy – BGH nhà trường và BTV Đoàn trường. 

Trải qua 3 vòng thi, 35 đề tài xuất sắc của gần 80 sinh viên lọt vào vòng chung kết, 

được BTC cấp kinh phí để thực hiện đề tài đã minh chứng cho lòng đam mê, tính sáng 

tạo của sinh viên y dược, đặc biệt, phần lớn các đề tài vào chung kết là những đề tài 

xuất phát từ ý tưởng của sinh viên, đề tài được hướng dẫn bổi các thầy cô là giảng viên 

của nhà trường, trong đó có lực lượng lớn là các giảng viên trẻ năng động, nhiệt tình. 

Kết quả đó đã cho thấy tính đúng đắn và cần thiết của cuộc thi đối với sinh viên Đại 

Học Y Dược TP.HCM – những cán bộ y tế tương lai. Đây không chỉ là một sân chơi, 

mà còn là một cơ hội để các bạn sinh viên nắm bắt kiến thức cơ bản, thực hành những 

bước đầu tiên và đặt những viên gạch đầu tiên lên con đường khoa học của mình, để từ 

đó có cơ sở để hang say rèn luyện, học tập, nghiên cứu… phát triển ngành y học nước 

nhà. 

V. Phƣơng hƣớng 
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Từ kết quả của Giải thưởng, Nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia tiếp 

các hội nghị khoa học và cuộc thi. Tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường y dược tổ 

chức tại Học viện Quân y, đã có nhiều đề tài xuất sắc đạt giải cao, trong đó có 01 giải 

nhất, 03 giải nhì. Đáng khích lệ hơn, một đề tài giành giải nhất giải thưởng sinh nghiên 

cứu khoa học Eureka cấp thành phố do Thành đoàn Tp HCM và Đại học quốc Gia Tp 

HCM tổ chức.  

Năm 2015-2016, Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức Giải thưởng lần thứ 3, nhưng năm nay 

quy mô sẽ tăng lên cho các trường Y Dược khu vực phía Nam nhằm khuyến khích tinh 

thần học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Y Dược, hỗ trợ các 

trường bạn học tập mô hình tổ chức, nhằm nhân rộng hơn nữa phong trào NCKH đầy 

thú vị và bổ ích này. 

Dự kiến số lượng sinh viên sẽ tang lên rất nhiều, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của 

Giải thưởng ngày càng tăng, hy vọng sẽ đóng góp một phần vào công tác giáo dục, 

phát triển đội ngũ y tế nước nhà. 
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GIẢI PHÁP 

TỔ CHỨC GIẢI THƢỞNG “THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, ỨNG DỤNG” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. NGUYÊN NHÂN ĐỀ XUẤT: 

- Nhận thấy yêu cầu ngày càng cao của công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai 

đoạn hiện nay, Ban Chấp hành Liên chi Hội luôn muốn đề ra những giải pháp để nâng 

cao hơn nữa chất lượng của các hoạt động. 

- Mong muốn khắc phục những khó khăn trong quá trình công tác, căn cứ tình hình 

thực tiễn, BCH LCH tiến hành thực hiện giải pháp này. 

- Để thu nhận được nhiều sản phẩm có chất lượng nộp dự thi Giải thưởng “Thiết kế, 

chế tạo, ứng dụng” cấp Thành phố theo sự chỉ đạo của Đoàn trường. LCH hỗ trợ Đoàn 

khoa tổ chức Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” cấp khoa lần 1 năm 2014. 

- Sản phẩm được đánh giá cấp khoa, được trao giải thưởng là điều kiện thu hút các bạn 

sinh viên nhiệt tình tham gia, so với nộp sản phẩm trực tiếp về cấp Thành, khó thu hút 

sinh viên do nhiều sản phẩm, đề tài cạnh tranh. 

II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban hành kế hoạch cấp Liên chi Hội theo mẫu của kế hoạch cấp Thành phố. Triển 

khai rộng rãi thông tin chương trình đến toàn thể hội viên, sinh viên thông qua 

Facebook, băng rôn, cán bộ cấp Chi hội trực thuộc. 

2. Định thời gian thu sản phẩm 

3. Trưng bày sản phẩm và để Hội đồng Ban giám khảo đến xem, thuyết minh tính ứng 

dụng, sáng tạo của sản phẩm. 

4. Chọn tác phẩm đặc sắc trao giải, cấp giấy chứng nhận và gửi dự thi cấp Thành phố. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Đánh giá chung: 

- Giải pháp thực hiện trên điều kiện thực tiễn, tình hình, đặc trưng của khoa nên mang 

lại hiệu quả cao, đạt được mục đích đề ra. 

- Giải pháp có thể duy trì lâu dài và ngày càng hoàn thiện hơn. 

- Giải thưởng tập trung vào các sản phẩm có tính ứng dụng cho giáo dục như đồ dùng 

dạy học, phương tiện sáng tạo. 

- Thu được hơn 20 sản phẩm đến từ 30 bạn sinh viên (cá nhân và nhóm). Qua đánh giá 

chọn lọc được 8 sản phẩm nộp dự thi cấp trường, trong đó có 6 sản phẩm được trường 

gửi dự thi cấp Thành. Khoa Giáo dục Tiểu học là đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi 

nhất. 

2. Hƣớng phát triển: 

- Duy trì chương trình ổn định qua cách năm, phát huy hơn nữa sức sáng tạo của sinh 

viên. 

- Có thể nhân rộng đến các khoa khác và toàn trường. 

BCH LIÊN CHI HỘI KHOA GDTH 
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MÔ HÌNH 

MỘT NGÀY NÓI TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. Mục tiêu: Tạo môi trường cho các bạn cán bộ Đoàn - Hội khoa quản trị kinh doanh 

thể hiện và trau dồi khả năng ngoại ngữ. 

 

II. Nội dung: 1 ngày nói tiếng Anh tại văn phòng Đoàn – Hội 

 

III. Giải pháp: Trong ngày thứ 7 hàng tuần, mỗi cán bộ Đoàn – HỘi khi bước vào 

văn phòng đều phải giao tiếp bằng tiếng Anh, có thể sử dụng từ điển, ngôn ngữ hình 

thể,... để diễn giải điều mình muốn nói những tuyệt nhiên không được nói tiếng Việt. 

Mỗi người phải nói được ít nhất 10 câu hoàn chỉnh trong ngày. Mỗi ngày sẽ tổ chức 1 

vài trò chơi đồng đội hoặc thử tài trí nhớ... tất cả đều bằng tiếng Anh 

 

IV. Kết quả thực hiện: Chương trình đã gây hứng thú cho các bạn cán bộ Đoàn – 

Hội, nhân được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bạn cán bộ Hội. Đây là một mô 

hình thú vị, mang đến cho các bạn cán bộ nhiều niềm vui, tiếng cười sảng khoái nhưng 

đồng thời cũng giúp các bạn hoàn thiện hơn về kỹ năng nói tiếng Anh cũng như làm 

cho các bạn không bị mắc phải chứng bệnh “ngại” khi nói tiếng Anh. 

 

V. Kinh nghiệm rút ra từ mô hình: Tạo điều kiện cho các bạn trau dồi kỹ năng ngoại 

ngữ. Tuy nhiên, mô hình mới chỉ áp dụng được cho cán bộ Đoàn – Hội, chưa phát 

triển được tới sâu rộng cho sinh viên toàn khoa cùng thực hiện. 

 

VI. Hƣớng phát triển: phát triển thành chương truyền thống của khoa, tăng cường sự 

tham gia của các bạn Hội viên, sinh viên, không chỉ hạn chế ở cấp cán bộ. 

BCH LCH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
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MÔ HÌNH 

VƢỜN ƢƠM KHOA HỌC KINH TẾ TRẺ 2014 - 2015 (YESI) 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH: 

- Thời gian thực hiện: 05/2014 – 05/2015 

- Số lượng thanh niên tham gia: 400 lượt 

 Triễn lãm nghiên cứu khoa học : 200 sinh viên. 

 Sinh hoạt “Research! Are you afraid?” : 30 sinh viên. 

 Tọa đàm  Phát triển kinh tế du lịch – Chuyện không của riêng ai : 80 sinh viên 

 Workshop : Hạt giống thành công – Successful Seed: 30 sinh viên  

 Workshop : Nảy mầm – Germination : 30 sinh viên 

 Workshop : Vươn mình – Continued Growth : 30 sinh viên 

 

- Mục tiêu của mô hình: Tạo môi trường cho tất cả các sinh viên đam mê nghiên 

cứu khoa học (NCKH) có cơ hội chủ động tiếp cận, trau dồi kiến thức và ứng dụng 

những điều đã học vào thực tiễn, làm tiền đề phát triển những công trình nghiên cứu 

có giá trị ứng dụng cho doanh nghiệp và cộng đồng. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác triển khai, quán triệt và phân công thực hiện. 

 - Hình thức triển khai quán triệt về ý nghĩa – nội dung – biện pháp thực hiện: 

Dựa vào nền tảng xây dựng từ cơ cấu Vườn ươm khoa học kinh tế trẻ 2013 - 2014, xây 

dựng đội ngũ BTC kế thừa điều hành và triển khai dự án theo hướng kế thừa và phát 

triển thêm các nội dung mới và nội dung chưa thực hiện của năm 2013 – 2014. Đội 

ngũ BTC tiến hành xây dựng mục tiêu và triển khai nội dung chi tiết chương trình năm 

2014 - 2015 và đưa dự án đi vào hoạt động. Song song với việc lên ý tưởng nội dung, 

BTC tăng cường tham khảo ý kiến từ phía chi đoàn GV, khảo sát nguyện vọng phía 

sinh viên và định hướng phát triển của Đoàn Khoa. 

 - Hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục : Kể từ khi hình thành, 

mô hình đã xây dựng một trang fanpage chính thức với gần 1000 sinh viên theo dõi 

www.facebook.com/vuonuomtainangkinhte , đây là kênh thông tin tương tác giữa 

chương trình với sinh viên, cung cấp các thông tin về chương trình, cập nhật các thông 

tin về các hoạt động NCKH, công cụ phương pháp hỗ trợ NCKH và cập nhật nhiều 

thông tin kinh tế cần thiết. Công tác tuyên truyền có sự kết hợp giữa kênh truyền thông 

online (thông qua facebook, fanpage khoa TDM, email, youtube, youth) và tuyên 

truyền offline tại các giảng đường và hoạt động truyền miệng. Bên cạnh đó, vườn ươm 

đã tổ chức một hoạt động triễn lãm NCKH tại sảnh B nhằm tuyên truyền giới thiệu mô 

hình và đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên thu hút hơn 200 lượt sinh viên 

tham quan gian hàng và tìm hiểu mô hình. 
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 - Số lượng và sức lan tỏa của mô hình : Vì tiêu chí chú trọng đến chất lượng, 

mô hình đặt ra số lượng 30 SV/buổi đối với các buổi kỹ năng và 100 SV/buổi đối với 

các chương trình tọa đàm. Mô hình hướng đến nhóm đối tượng sinh viên năm 1, 2 

quan tâm đến NCKH (đối tượng chủ yếu) nhằm ươm tạo các nghiên cứu sinh ngay từ 

khi mới bước vào chuyên ngành. Hiện tại, chương trình thu hút được hơn 400 lượt 

sinh viên quan tâm và biết đến mô hình thông qua các buổi kỹ năng và tọa đàm. Mô 

hình NCKH này đang tập trung phát triển cho sinh viên Khoa KQM, tuy nhiên nó vẫn 

thu hút được một số sinh viên khoa khác tham gia. Về phía GV, mô hình đã kết nối 

được một số GV trẻ trong Khoa làm cố vấn, báo cáo viên và GVHD cho mô hình. 

Thời gian tới, mô hình hướng đến kết nối các doanh nghiệp tham gia vào dự án. 

1.1. Triển lãm NCKH Giới thiệu mô hình vƣờn ƣơm khoa học kinh tế trẻ. 

- Mục đích :  

 Đẩy mạnh truyền thông hoạt động NCKH đến với sinh viên 

 Tôn vinh những đề tài đạt giải NKKT những năm qua 

 Giới thiệu rộng rãi mô hình Vườn ươm đến với sinh viên và thu hút nghiên cứu 

sinh (NCS) tập sự. 

- Thời gian, địa điểm : 26/02/2015, sảnh B. 

- Thành tựu : thu hút hơn 200 lượt sinh viên tham quan và tìm hiểu về mô hình. 

1.2. Sinh hoạt : Research! Are you afraid? 

- Mục đích: 

 Giới thiệu mô hình đến toàn thể BCH Khoa, BT-CHT các GĐ, CTV Khoa, 

thông qua đó giới thiệu sâu rộng mô hình đến SV trong khoa. 

 Giao lưu, gắn kết các thành viên trong BTC Vườn ươm, và giữa CTV Vườn 

ươm_Ban Học tập đến BT-CHT, BCH, CTV Khoa. 

 Thảo luận và đưa ra các ý tưởng để hoàn thiện mô hình. 

- Thời gian - địa điểm : 26/03/2015, My Space 144 Thành Thái. 

- Thành tựu: thu hút gần 30 sinh viên thuộc các đối tượng trên, sau buổi sinh 

hoạt, nhiều ý tưởng đã được đưa ra và có khả năng thực hiện. (Đạt 80% mục tiêu đề 

ra) 

1.3. Tọa đàm : Phát triển kinh tế du lịch – Chuyện không của riêng ai 

- Mục đích: 

 Giúp sinh viên nhận thấy vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế đất 

nước Việt Nam. 

 Khẳng định phát triển kinh tế du lịch chuyện không của riêng ngành du lịch, 

trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là sinh viên. 

 Có ý thức tham gia nghiên cứu nhằm phát triển tiềm năng kinh tế du lịch của 

Việt Nam. 

- Thời gian - địa điểm : 14h 30/03/2015, B415. 
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- Thành tựu : thu hút 80 sinh viên tham gia tọa đàm, trong đó có 16 sv đăng ký 

làm NCS tập sự. (Đạt 80% so với mục tiêu về số lượng tham gia và 53,3% so với mục 

tiêu số lượng NCS tập sự) 

1.4.  Chuỗi kỹ năng : Growing up 

a. Workshop : Successful seed – Hạt giống thành công 

- Nội dung: 

 Khái quát NCKH 

 Kỹ năng "Academic writing & Trích dẫn" 

 Tìm nguồn tài liệu 

- Thời gian - địa điểm : 8h30-11h30, 13/04/2015, Meito 40 Đào Duy Từ. 

- Thành tựu : thu hút 30 NCS tập sự tham gia (100% so với mục tiêu) 

b. Workshop : Germination – Nảy mầm 

- Nội dung : Phương pháp trình bày ý tưởng (đề cương nghiên cứu) & thuyết 

phục giảng viên hướng dẫn phát triển đề tài NCKH. 

- Thời gian - địa điểm : 8h30-11h, 20/04/2015, B306. 

- Thành tựu : thu hút 30 NCS tập sự tham gia (100% so với mục tiêu) 

c. Workshop : Continued growth – Vƣơn mình 

- Nội dung : Phương pháp hoạch định lộ trình cho một đề tài NCKH 

- Thời gian - địa điểm : 18h – 20h, 24/04/2015, Tea One 134A Nguyễn Đình 

Chiểu. 

- Thành tựu : thu hút 30 NCS tập sự tham gia (100% so với mục tiêu) 

2. Đánh giá hiệu quả đạt đƣợc (theo các mục tiêu đặt ra). 

- Hiệu quả về giáo dục : bước đầu đã khích lệ tinh thần học hỏi, thôi thúc được 

niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên khoa TDM; tạo được cơ hội để sinh 

viên tiếp xúc thực tế và mang những ý tưởng từ thực trạng kinh tế vào các đề tài 

nghiên cứu, tiểu luận. 

- Những mặt được về tổ chức :  

 Chương trình đã thu hút được số lượng sinh viên quan tâm và tham gia, đặc biệt 

đã tạo được sự gắn bó của sinh viên với mô hình thông qua các chương trình đã tổ 

chức. 

 Nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chi đoàn Giảng viên 

 Thành viên BTC nỗ lực, nhiệt tình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong suốt 

chuỗi chương trình. 

- Hiệu quả về truyền thông : Chương trình chủ yếu truyền thông thông qua kênh 

online nhưng vẫn đảm bảo được thông tin đến sinh viên, thu hút và bảo đảm số lượng 

tham gia như mục tiêu đã đặt ra.  

- Hệ thống chỉ tiêu :  

 Về mặt số lượng tham gia so với kế hoạch : 80% với các buổi tọa đàm, 100% 

với các buổi kỹ năng. 
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 Về mặt chỉ tiêu NCS tập sự : mặt dù số lượng NCS tập sự tham gia chuỗi kỹ 

năng đúng với số lượng đặt ra, tuy nhiên số lượng sinh viên tham gia cả 3 buổi đạt 

được hơn 50% so với mục tiêu. 

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG. 

1. Mặt đƣợc: 

 BTC nhiệt huyết, sáng tạo và có trách nhiệm. 

 Kế hoạch dần đi vào hoàn thiện và có nhiều cải tiến so với Vườn ươm 2013. 

 Bước đầu đã đạt được hơn 70% mục tiêu sinh viên nhận biết được mô hình, đặc 

biệt đối với những SV chủ chốt (BCH Khoa, Chi đoàn). 

 

2. Mặt hạn chế: 

 Hoạt động truyền thông chưa mạnh. 

 Công tác tổ chức còn bị động về thời gian và tìm kiếm báo cáo viên. 

 Lực lượng BTC còn nhiều hạn chế cả về số lượng lẫn chuyên môn. 

 Còn nhiều chương trình chưa triển khai được trong học kỳ : chương trình 

nghiên cứu sinh tập sự, tham quan thực tế, chuỗi cà phê ý tưởng… 

 

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 

 - Nguyên nhân:  

 Khả năng tổ chức, quản lý của nhân sự chủ chốt còn non yếu và nhiều hạn chế, 

chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện. 

 Nội bộ BTC chưa liên kết và làm việc một cách ăn ý. 

 Kiến thức : BTC chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc NCKH nên còn khó 

khăn trong việc lên ý tưởng chương trình. 

 Tuy nhận được sự quan tâm của GV, tuy nhiên, chương trình vẫn chưa nhận 

được nhiều sự hỗ trợ từ chi đoàn GV, mức độ liên kết vẫn chưa cao gây khó khăn 

trong việc mời Báo cáo viên, GVHD và liên kết doanh nghiệp. 

 - Bài học kinh nghiệm:  

 Tăng cường các chương trình sinh hoạt nội bộ và mở rộng nhằm chia sẽ kinh 

nghiệm, truyền lửa giữa các thế hệ , động viên tinh thần và mở rộng mối quan hệ, giúp 

các hoạt động liên kết hơn. 

 Lồng ghép các hoạt động training trong các buổi sinh hoạt định kỳ, đồng thời, 

liên kết các ban xây dựng các chương trình training : truyền thông, VĐTT, kỹ thuật…. 

 Chủ động kết hợp với thông qua mối quan hệ kêu gọi, vận động chi đoàn GV 

hỗ trợ (ý tưởng, tài liệu, hướng dẫn,…) và tham gia vào mô hình Vườn ươm. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

CUỘC THI “CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI” 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH: 

- Thời gian thực hiện: Tháng 08/2014 đến tháng 010/2015 

- Số lượng sinh viên tham gia: Hơn 2000 sinh viên 

- Mục tiêu của mô hình:  

 Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, nhất là sinh viên thuộc chuyên 

ngành Tài chính – Ngân hàng. 

 Tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức chuyên môn, 

kiến thức thực tế. 

 Đưa sinh viên đến gần hơn với ngành học, việc làm tương lai. Tiếp cận với các 

nhà tuyển dụng tương lai, tạo tiền đề cho sinh viên có cơ hội thực tập tại các ngân 

hàng, công ty chứng khoán. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác triển khai, quán triệt và phân công thực hiện. 

 - Hình thức triển khai quán triệt: 

 Triển khai trực tiếp trong cuộc họp hằng tuần với Bí thư/ Chi hội trưởng các 

giảng đường để các bạn triển khai cho các bạn sinh viên trong giảng đường quan tâm 

tham gia. 

 Triển khai online trên fanpage DoanhoiKhoaNganhang 

 Tổ chức tuyên truyền, đặt bàn tại các cơ sở học. 

2. Đánh giá hiệu quả đạt đƣợc (theo các mục tiêu đặt ra). 

 - Lần đầu tổ chức, cuộc thi thu hút được hơn 2000 lượt sinh viên đăng ký tham 

gia. 

- Hiệu quả giáo dục: 

 Giúp sinh viên trao dồi thêm kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tế trong 

lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. 

 Giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện bản thân qua các hoạt động làm việc nhóm, 

làm việc cá nhân, tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 

 Giúp sinh viên có cái nhìn chân thực hơn về ngành học thông qua chia sẻ của 

các chuyên gia, các giám đốc ngân hàng. 

 Trao nhiều suất học bổng có giá trị và tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được 

thực tập tại một số Ngân hàng 

 - Về cơ chế: công tác phối hợp từ Khoa đến các sinh viên được thực hiện tốt, 

chặt chẽ. 
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 - Những mặt được về tổ chức: 

4. Có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung, cách thức tổ chức. 

5. Thu hút được số lượng quan tâm nhiều hơn. 

 

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG. 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- Số lượng sinh viên đăng ký tham gia: hơn 2000 sinh viên. 

- Cuộc thi được tổ chức 3 vòng, với nội dung đa dạng, phong phú, thu hút sinh viên.  

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm online và chọn ra 30 thí sinh vào vòng 2. 

+ Vòng 2: Thuyết phục nhà tuyển dụng. Các thí sinh có cơ hội tham gia các buổi 

phỏng vấn của các ngân hàng. Ngoài ra, tổ chức thành công buổi hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm tuyển dụng từ các giám đốc ngân hàng. 

+ Vòng 3: cuộc đối đầu căng thẳng giữa 9 thí sinh xuất sắc nhất cho chức vô địch 

- Trao 3 giải nhất, nhì, ba và nhiều suất học bổng giá trị khác. 

2. Hạn chế: 

- Vòng sơ loại online chưa thực sự chọn lọc được chất lượng thí sinh 

 

3. Định hƣớng 

- Mở rộng quy mô cuộc thi, đưa cuộc thi đến gần với sinh viên hơn. 

- Mở rộng nội dung, kiến thức cũng như nâng cao chất lượng cuộc thi để tìm ra những 

sinh viên tài năng. 

- Kết nối với các doanh nghiệp, các ngân hàng, để nâng tầm cuộc thi trở thành một nơi 

tìm kiếm nhân sự có năng lực cho các doanh nghiệp. 

- Thay đổi một số nội dung chương trình, cách thức tổ chức để thu hút ngày càng đông 

sinh viên tham gia. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

GIẢNG VIÊN TRẺ - NGƢỜI BẠN ĐỒNG HÀNH 

Hội Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. 

 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG: 

1. Bối cảnh thực hiện: 

Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi quốc gia, của mỗi trường ở mỗi thời kỳ mà 

công tác NCKH trong các trường Đại học được coi trọng, được đầu tư ở các mức độ 

khác nhau. Thực tế cho thấy, nghiên cứu khoa học đã góp phần nâng cao trình độ 

giảng viên Đại học. 

Ngành giáo dục nước ta coi trọng công tác NCKH trong các trường Đại học nói 

chung và trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói riêng, coi việc NCKH là nhiệm vụ của 

mỗi giảng viên - điều này được thể hiện ở Quyết định số 64/2008/QÐ-BGDÐT ngày 

28-11-2008 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên (Quyết 

định 64). NCKH là nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi giảng viên Đại học và Sinh 

viên. 

2. Mục đích đặt ra: 

Tạo môi trường học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên có thể tham gia. 

Ban chấp hành chi Hội quan tâm đến từng Sinh viên trong chi Hội, hỗ trợ, giúp 

đỡ, tạo điều kiện cho Sinh viên học tập tốt, đạt kết quả cao. 

Phong trào nghiên cứu khoa học trong Sinh viên của trường, với sự giúp đỡ nhiệt 

tình, của Ban Chủ nhiệm các khoa. Ban Chủ nhiệm khoa đã và đang duy trì, phát triển, 

tạo mọi điều kiện để giúp Sinh viên có điều kiện học tập, tham gia nghiên cứu khoa 

học một cách tốt nhất. 

Đẩy mạnh hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học trong Sinh viên. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

Tổ chức công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin cũng như tạo điều kiện để thúc 

đẩy các hoạt động Nghiên cứu khoa học. 

Tham khảo ý kiến của Ban Chủ nhiệm khoa, các đề tài thực hiện đề nghị BCN 

Khoa giúp đỡ, hướng dẫn, giới thiệu giảng viên hướng dẫn.  

 Các giảng viên trẻ của các Khoa luôn sắp xếp lịch trực văn phòng khoa hằng 

ngày để tư vấn cho Sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ các bạn hoàn thành tốt đề 

tài nghiên cứu khoa học của mình. 

Hỗ trợ Sinh viên liên hệ trao đổi với các Giảng viên để nhận được sự hướng dẫn 

chuyên môn do BCN Khoa giới thiệu. 

Hỗ trợ Sinh viên xin giấy giới thiệu của trường đến các thư viện, các phòng thí 

nghiệm, xin số liệu ở các trường, các viện khoa học, địa phương nơi thực hiện đề tài 

nghiên cứu. 

Duy trì các hội thảo thường niên giúp Sinh viên theo kịp thị trường lao động. 



 

 

54 

Lập các tổ, nhóm Sinh viên có nguyện vọng tìm hiểu và tham gia nghiên cứu 

khoa học. 

Tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học, chuyên đề, hướng dẫn thực hiện hoàn 

thiện đề tài nghiên cứu khao học. 

Thành lập nhóm Sinh viên khóa trước hướng dẫn, giúp đỡ Sinh viên khóa sau. 

Các đề tài sau kế thừa, phát triển các đề tài đã được thực hiện trước đó. Hướng dẫn 

truyền đạt lại cho Sinh viên các khóa sau về cách trình bày, cách tìm tài liệu, cách đi 

thực tế. Từ đó, hiểu hơn về như thế nào là nghiên cứu khoa học, giá trị ích lợi và sự 

thiết thực của nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm 

chuyên môn sau này. 

Ngoài sự hỗ trợ tận tình của Ban Chủ nhiệm khoa, BCH Hội Sinh viên trường thì 

Chi Đoàn Giảng viên trực thuộc Đoàn trường – nơi tập hợp các Giảng viên trẻ có nhiệt 

huyết và sức trẻ. Luôn đồng hành, hỗ trỡ, giúp đỡ một cách nhiệt tình và tận tâm trong 

phong trào nghiên cứu khoa học.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường vận động được 

nhiều Hội viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

Phong trào nghiên cứu khoa học phát động rộng rãi đến tất cả các sinh viên trong 

trường và  khoa. Các bạn Sinh viên luôn tích cực tham gia các cuộc thi do Thành đoàn, 

các trường bạn tổ chức. 

100% cán bộ Hội tham gia, thực hiện nghiên cứu khoa học. 

Thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm theo chuyên ngành, nhằm mục đích nâng 

cao tính chủ động trong Sinh viên. Đặc biệt là các câu lạc bộ học thuật theo chuyên 

ngành tạo môi trường để các bạn Sinh viên nâng cao kết quả học tập của mình. 

Năm 2014 – 2015 có 121 đề tài nghiên cứu cấp trường, và nhiều sản phẩm do các 

bạn Sinh viên nghiên cứu đã được trưng bày, giới thiệu tại “Festival sáng tạo trẻ toàn 

quốc” 

Giải thưởng đạt được: 1 giải vàng, 3 giải đồng tại “Festival sáng tạo trẻ toàn 

quốc”, sản phẩm cánh tay nâng của LCH khoa Robot và tự động hóa đã giành giải 

khuyến khích trong Festival. 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

Ban Chủ nhiệm các khoa luôn dành sự quan tâm và hướng dẫn tận tâm, tận tình 

trong công tác nghiên cứu khoa học của các bạn Sinh viên. Ngoài ra, Liên chi Hội các 

khoa cũng tuyên truyền mở rộng phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học, cũng như 

nắm bắt tình hình và giúp đỡ Sinh viên trong học tập và cuộc sống trong những năm 

học tập tại trường. 

Đặc biệt, với đặc thù của các ngành học việc nghiên cứu khoa học là một trong 

các ưu tiên trong học tập vì:  

+ Nghiên cứu khoa học là mô hình học tập vô cùng bổ ích mà các Sinh viên nên 

tham gia. 
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+ Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

thực tế. 

+ Rèn luyện cho Sinh viên tính kiên trì, nhẫn nại, ham học hỏi, cần sự nổ lực của 

bản thân. 

+ Các đề tài là vốn kiến thức quan trọng cho qúa trình làm việc sau này. 

+ Các đề tài thuộc lĩnh vực nghiên cứu đã thực hiện đều được ứng dụng vào thực 

tế và có giá trị cao trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học đều được sự ủng hộ, động viên từ Ban Giám hiệu 

trường, Ban Chủ nhiệm Khoa, gia đình và bạn bè về mặt tinh thần và vật chất. 

Ban Giám hiệu nhà trường tài trợ một phần kinh phí cho các đề tài. 

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường . 

V. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

Đẩy mạnh việc vận động 100% Sinh viên trong các khoa của trường tham gia 

nghiên cứu khoa học hằng năm. 

Luôn cập nhật những thông tin mới nhất về phong trào nghiên cứu khoa học để 

kịp thời thông báo đến từng chi Hội làm cho phong trào có thể đạt được kết quả tốt 

nhất. 

Tổ chức tổng kết, tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực 

thúc đẩy phong trào hoạt động của Hội Sinh viên trường. 

Chú trọng đào tạo cán bộ kế thừa để tiếp tục phát triển, nâng chất các CLB, đội, 

nhóm nghiên cứu khoa học trong các năm tiếp theo. 

Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với các Liên chi Hội Sinh viên trong các khoa. 
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III. SINH VIÊN RÈN LUYỆN THỂ CHẤT, CHĂM LO ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ, 

TINH THẦN: 

MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ NHẠC CỤ DÂN TỘC 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

Xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong sinh viên, giáo dục sinh viên về 

giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử của các loại nhạc cụ dân tộc, đồng thời nâng cao 

ý thức giữ gìn, phát huy giá trị nét đặc trưng của văn hóa dân tộc. 

Tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của sinh viên về ý nghĩa, vị trí, vai 

trò của nhạc cụ dân tộc trong sự giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. 

2. Nội dung của mô hình giải pháp 

CLB đã xây dựng được những buổi sinh hoạt cũng như biểu diễn phục vụ cho sinh 

viên trong trường nhằm đưa nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với sinh viên, giúp sinh viên 

thấy được nét đặc sắc cũng như giá trị của các nhạc cụ dân tộc. Qua đó khuyến khích 

tinh thần học tập và tìm hiểu của sinh viên trong toàn trường đối với các nhạc cụ dân 

tộc. 

CLB tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về từng loại nhạc cụ nhằm giúp các bạn SV 

có thể thể hiện tài năng chơi nhạc cụ của mình cũng như giúp cho các bạn sinh viên 

khác có những hiểu biết sâu rộng hơn về từng loại nhạc cụ, phát huy thế mạnh của sinh 

viên trong toàn trường. 

3. Kết quả thực hiện mô hình, giải pháp tại đơn vị 

CLB nhạc cụ dân tộc VHS gồm 20 thành viên, lực lượng bước đầu chủ yếu là những 

sinh viên yêu thích và đang học các loại nhạc cụ dân tộc cùng với các giảng viên 

chuyên gia về lĩnh vực này. Tất cả đều có tâm huyết với công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị của các nhạc cụ dân tộc. 

BCN CLB đã tổ chức được 4 buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc tại Hội trường cho đối 

tượng là sinh viên trong toàn trường. 

CLB cũng đã chủ động trong công tác lien hệ với những nghệ nhân nhạc cụ dân tộc 

trên địa bàn thành phố để mở những buổi sinh hoạt chuyên đề cho các chuyên gia có 

thể trao đổi và giải đáp những thắc mắc của các sinh viên trong trường về các nhạc cụ 

dân tộc. 

4. Đánh giá về việc thực hiện mô hình, giải pháp 

4.1. Mặt thành công 

CLB nhạc cụ dân tộc hoạt động trên cơ sở tự nguyện của hội viên, kinh phí do CLB tự 

vận động và bên cạnh đó được sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ban giám hiệu. 

Sự ra đời của CLB là bước đầu tiên thực hiện hóa, cụ thể hóa kế hoạch đẩy mạnh khôi 

phục, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tại môi trường Đại học. 

4.2. Mặt hạn chế 
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Hoạt động của CLB còn có nhiều hạn chế do gặp phải nhiều khó khăn về mặt kinh phí 

cũng như cơ sở vật chất. 

Số lượng sinh viên có niềm đam mê, quan tâm với nhạc cụ dân tộc đang còn rất ít so 

với tổng số sinh viên trong toàn trường. 

Hoạt động của CLB nhìn chung còn chưa có chiều sâu và hiệu quả giáo giục thật sự. 

5. Định hƣớng thời gian tới 

BTK HSV tiếp tục quan tâm tới hoạt động của CLB, sẽ có lien kết với những trường 

bạn đào tạo chuyên về nhạc như Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh,… để có sự giao lưu học 

hỏi cho các thành viên trong CLB. 

BTK HSV sẽ xin ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu để tạo điều kiện về cơ sở vật chất 

cho CLB có thể hoạt động một cách hiệu quả hơn.  
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MÔ HÌNH 

CHUỖI CHƢƠNG TRÌNH "THÁO GỠ CHUYỆN KHÓ ĐỠ" 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Trong quá trình công tác Hội và phong trào sinh viên, Hội Sinh viên trường luôn 

xác định rõ quan điểm: “Hội Sinh viên là người bạn đồng hàng cùng sinh viên trong việc 

rèn luyện và phát triển” nên các chương trình được thực hiện luôn hướng tới đối tượng 

sinh viên là chủ đạo. Trong những năm gần đây, khi Nhà trường đang trong giai đoạn đổi 

mới thì bên cạnh việc sinh viên có thêm nhiều cơ hội trang bị thêm hành trang hội nhập 

cùng trường quốc tế thì việc các bạn gặp nhiều khó khăn hơn cũng xảy ra. Nắm bắt và 

đồng cảm với những khó khăn mà sinh viên đang gặp phải, Hội Sinh viên trường đề ra 

giải pháp thông qua việc xây dựng chuỗi chương trình “Tháo gỡ chuyện sắp phải đỡ” với 

mong muốn đồng hành cùng các bạn trong việc giải quyết những vấn đề đã đang và sẽ 

xuất hiện trong quá suốt quá trình tham gia học tập tại trường. 

Tính từ đầu năm học 2014 - 2015 đến nay, Hội Sinh viên trường đã phối hợp 

với Đơn vị Sư phạm Y học, Bộ môn Y đức - Khoa học hành vi tổ chức chương trình 

"Tháo gỡ chuyện sắp phải đỡ" định kỳ hàng quý, là một diễn đàn giúp các bạn sinh 

viên được trao đổi, chia sẻ với nhau và với các Thầy Cô về các chủ đề vừa thiết thực 

trong quá trình học tập như "Y khoa và khoa học về trí nhớ", "Xây dựng mối quan hệ 

trong nhóm học tập", "Kỹ năng tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên y tế khi thực tập 

lâm sàng",... cũng như các chủ đề định hướng về lối sống đẹp, sống có lý tưởng trong 

các bạn sinh viên "Giữ lửa trong quá trình học Y", "Tình bạn và tình yêu trong Y 

khoa", "Hiểu về trái tim", "Sống ảo - lợi bất cập hại?", ... Bên cạnh đó, chương trình 

còn là nơi sinh viên và các Thầy Cô - những bác sĩ kì cựu với rất nhiều kinh nghiệm và 

tâm huyết cùng trò chuyện, chia sẻ quan điểm về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của 

một sinh viên y khoa: sức khỏe, sự nghiệp, gia đình, các mối quan hệ xã hội,… Sinh 

viên  Trước tình hình xã hội đang nhìn ngành Y tế với đôi mắt đầy định kiến khắt khe, 

những người đang và sắp trở thành cán bộ y tế đều đang vô cùng trăn trở với (cụm 

từ/vấn đề) “Y đức”. Qua các buổi trò chuyện, các Thầy Cô sẽ cùng sinh viên phân tích 

khách quan từng vấn đề từ nhỏ đến lớn, qua đó định hướng cho sinh viên nhìn nhận rõ 

nhiều khía cạnh của vấn đề và tự mình lựa chọn thái độ, cách ứng xử phù hợp với thầy 

cô, đồng nghiệp, bệnh nhân và xã hội. 

Bằng những chủ đề cụ thể, thiết thực gắn liền với những tâm tư của sinh viên, 

chương trình ngày một thu hút đông các bạn tham gia cũng như sự quan tâm từ phía 

thầy cô. Bước đầu giúp các bạn giải quyết những nỗi lo, giữ vững nhiệt huyết với 

ngành nghề mình đã chọn và có cái nhìn tích cực hơn trong những tình huống bản thân 

gặp phải trong quá trình học tập. Với giải pháp này, Hội Sinh viên trường mong muốn 

làm được nhiều chương trình với nhiều chủ đề gắn liền giữa ngành nghề với sự hội 

nhập trong khu vực hiện nay, giúp sinh viên có cái nhìn bao quát hơn xung quanh 

những vấn đề của ngành Y, có định hướng thiết thực và phù hợp cho mình trên con 

đường khẳng định giá trị bản thân. 
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GIẢI PHÁP 

CHƢƠNG TRÌNH DU CA "NHẮN TUỔI HAI MƢƠI" 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Trong suốt quá trình triển khai một cách hiệu quả từ cuộc vận động sang phong 

trào “Sinh viên 5 tốt”, Hội Sinh viên trường nhân thấy việc triển khai các tiêu chí, tạo 

dựng môi trường để sinh viên sáng tạo, giải trí phải luôn kết hợp với rèn luyện được đạo 

đức, tác phong , không chỉ vì sự liên quan, sự cần thiết của những phẩm chất này đối 

với ngành học của các bạn sinh viên; mà còn vì sự kì vọng của Đảng ủy - Ban Giám 

hiệu Nhà trường trong việc đào tạo một thế hệ bác sĩ vừa có vừa có tâm. Đồng cảm với 

những suy nghĩ, trăn trở trên đồng thời nắm bắt được nhu cầu của sinh viên cần có 

những sân chơi  thể hiện năng khiếu về lĩnh vực văn hóa văn nghệ, Hội Sinh viên 

trường đã thực hiện chuỗi chương trình du ca “Nhắn tuổi 20”. Đây là chương trình văn 

hóa văn nghệ với hình thức biểu diễn vui tươi, phóng khoáng như chính tuổi trẻ trung 

năng động của các bạn, nhưng vẫn lồng ghép vào đó những nội dung định hướng giá 

trị thẩm mĩ nghệ thuật một cách tự nhiên nhất. Chương trình diễn ra vào nhiều thời 

điểm trong suốt năm học, đặc biệt vào các dịp kỉ niệm ngày lễ, ngày truyền thống.   

 

Chương trình du ca “Nhắn tuổi 20” trong năm học 2014 - 2015 đã được thực hiện 

4 kì trên tổng số dự kiến 6 kì, cụ thể như sau: 

+ Nằm trong khuôn khổ Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên 2014 trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch, hướng tới Hội nghị giữa nghiệm kỳ IV Hội Sinh viên trường và 

Đại hội V Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. 

+ Mừng thành công của chiến dịch Xuân tình nguyện 2015 và dịp Tết Nguyên đán 

Ất Mùi. 

+ Chương trình đặc biệt với chủ đề “Sài Gòn 40 mùa xuân” nhằm chào mừng kỉ 

niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 -30/4/2015). 

+  Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nhập ASEAN vào trung tuần tháng 5/2015. 

+ Chương trình gây quỹ tặng sách cho các trẻ em nghèo “Cho tôi xin một vé đi 

tuổi thơ” kỉ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. 

+ Nằm trong chuỗi các hoạt động khởi động chiến dịch Mùa hè xanh 2015 với 

chủ đề “Mùa hè: đi hay ở?”. 

Với mỗi chương trình, mỗi thời điểm, chủ đề và nội dung của các tiết mục biểu 

diễn khác nhau, nhưng mỗi chương trình phải đảm bảo được tính năng động, thu hút 

phù hợp với nhịp sống và xu hướng hiện đại của các bạn trẻ; đồng thời phải có sự kết 

hợp, lồng ghép khéo léo các giá trị truyền thống. Để thực hiện mục tiêu đó, tuy Hội 

Sinh viên trường lựa chọn hình thức du ca với thời lượng khoảng 90 phút để các bạn 

được gần gũi, tự do hơn, nhưng những tiết mục được biểu diễn trong mỗi chương trình 

luôn được tập luyện và tổng duyệt rất kĩ lưỡng. Với vai trò là kim chỉ nam định hướng 

cho các bạn sinh viên biết tự mình chọn lọc phong cách, xu hướng âm nhạc văn minh, 
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có thẩm mĩ thay vì chạy theo những trào lưu xốc nổi của nền công nghiệp giải trí, 

chương trình luôn tìm tòi thể hiện những tác phẩm giá trị, có thể là những tác phẩm 

sống mãi với thời gian, cũng có thể là những bài hát mới sáng tác thời gian gần có tinh 

thần xung kích, nói lên khát vọng tuổi trẻ. Với hình thức là một sân chơi giao lưu, 

chương trình phải đổi mới ý tưởng liên tục, hình thức biểu diễn cũng phải sôi động, 

gần gũi với các bạn sinh viên, nội dung phải cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, 

không được quá hàn lâm hay ủy mị, xa rời với mục tiêu của chương trình. Qua 4 kì tổ 

chức với lực lượng nòng cốt từ các thành viên của Đội văn nghệ xung kích, chương 

trình ngày càng nhận được nhiều ý kiến phản hồi đồng tình cũng như nhiều tiết mục 

đóng góp của các bạn sinh viên, điều đó cho thấy Hội Sinh viên trường đang từng 

bước gặt hái được thành công từ mô hình này: chương trình đang có sức lan tỏa, ngày 

càng được đón nhận, ủng hộ và có những ảnh hưởng tích cực lên sở thích âm nhạc 

hướng về các giá trị tinh thần tốt đẹp của các bạn sinh viên. Mặt khác, chương trình du 

ca “Nhắn tuổi 20” luôn được sắp xếp thời điểm thực hiện gần với dịp kỉ niệm các ngày 

lễ, ngày truyền thống hoặc các hoạt động trọng điểm của Hội Sinh viên trường, nên có 

thể xem đây là một công cụ truyền thông mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền về ý nghĩa lịch sử của các ngày kỉ niệm và các hoạt động của Hội Sinh viên. 

Với sự hưởng ứng của các bạn sinh viên trong những chương trình đã triển khai, 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tin tưởng, chương trình du ca “Nhắn tuổi 20” sẽ tiếp 

tục nhận được sự tham gia, chia sẻ nhiều hơn, ý nghĩa hơn trong các chương trình sắp 

tới. Mong muốn của Hội Sinh viên trường về hướng phát triển của mô hình này, là có 

thể làm tốt hơn nữa trong việc mở rộng và kết hợp các nhạc cụ dân tộc vào các tiết 

mục biểu diễn, sáng tạo trong ý tưởng thể hiện, tinh tế trong chọn lọc các tác phẩm để 

đưa vào chương trình, sao cho vẫn thu hút các bạn trẻ, theo kịp hơi thở cuộc sống hiện 

đại mà vẫn có thể kết nối và định hướng được giá trị thẩm mĩ cho những tâm hồn yêu 

thích nghệ thuật; nâng cao hơn hình mẫu người sinh viên thời kỳ mới: “Tâm trong - 

Trí sáng - Hoài bão lớn” nói riêng và hình ảnh của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam 

nói chung. 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

“TUẦN LỄ PHIM VIỆT – SỬ VIỆT” 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục đích – Yêu cầu: 

   1.1. Mục đích:  

- Nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về lịch sử của đất nước cũng như hưởng ứng những ngày lễ trọng đại của dân tộc. 

- Tạo ra một môi trường sinh hoạt học thuật mới sinh động, đa sắc màu và dễ tiếp thu 

cho sinh viên; Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, vận dụng những 

kiến thức lịch sử đã học vào việc thảo luận các chủ đề của buổi chiếu phim. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Nội dung các buổi chiếu phim phải giáo dục được truyền thống lịch sử hào hùng của 

dân tộc cho sinh viên. 

- Sinh viên có thể vận dụng được kiến thức đã học thông qua việc tham gia các hoạt 

động trong buổi chiếu phim. 

 

2. Nội dung mô hình:  

Tổ chức các buổi chiếu phim phim lịch sử, báo cáo chuyên đề và thảo luận nội dung 

liên quan đến các bộ phim. 

   2.1. Chiếu những thƣớc phim lịch sử 

- Tuần lễ chiếu phim “Hoa đỏ” chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân dội 

nhân dân Việt Nam với các bộ phim Đại tướng Hoàng Văn Thái, Ký sự Trường Sa, 

Khoảnh khắc chiến tranh, Khiêu vũ với tử thần, Mùi cỏ cháy, Tôi là Tân binh. 

(http://suhoctre.com/khoi-dong-tuan-le-chieu-phim-hoa/ ) 

- Tuần lễ chiếu phim “40 năm ngày thống nhất”  chào mừng Kỷ niệm 40 năm giải 

phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước với các bộ phim Giải phóng Sài Gòn, 

Phương án ba bông hồng, Những người viết huyền thoại. 

 ( http://suhoctre.com/tuan-le-chieu-phim-40-nam-ngay-thong-nhat/ ) 

    2.2. Tổ chức báo cáo chuyên đề 

- Thực hiện sau khi kết thúc chiếu phim trong Tuần lễ chiếu phim “Hoa đỏ”. 

- Cách thức: Mời báo cáo viên là các thầy cô trong khoa đến báo cáo chuyên đề cho 

sinh viên tham gia những nội dung liên quan đến các bộ phim, sau đó cho sinh viên đặt 

câu hỏi và báo cáo viên giải đáp câu hỏi của sinh viên. 

- Các chuyên đề đã báo cáo:  

+ Đại tướng Hoàng Văn Thái - Người anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. 

+ Binh chủng Hải quân Việt Nam. 

+ Binh chủng Không quân Việt Nam. 

   2.3. Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan đến các bộ phim 
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- Thực hiện sau khi kết thúc chiếu phim trong Tuần lễ chiếu phim “40 năm ngày thống 

nhất”. 

- Cách thức: Phân các bạn sinh viên tham gia thành các nhóm thảo luận, cùng nhau 

trình bày và tranh luận về các chuyên đề mà BTC đưa ra. Sau đó, các thầy cô sẽ góp ý 

và tổng kết nội dung trình bày của các bạn. 

- Các chủ đề thảo luận:  

+ Sức mạnh của ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

+ Chiến lược “đánh và đàm” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

 

3. Đánh giá kết quả thực hiện mô hình tại đơn vị: 

- Thu hút gần 500 sinh viên trong và ngoài khoa đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã cấp 

giấy chứng nhận cho 160 sinh viên tham gia tích cực nhất. 

- Thông qua các buổi xem phim, nghe báo cáo chuyên đề và cùng nhau thảo luận, các 

bạn sinh viên đã hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời 

được phát triển thêm về kiến thức lịch sử, nâng cao kỹ năng tranh luận, hùng biện tước 

đám đông. 

4. Bài học kinh nghiệm – Định hƣớng phát triển: 

- Cần tiếp tục duy trì mô hình trong thời gian tới, đổi mới về nội dung và hình thức các 

buổi chiếu phim đáp ứng nhu cầu của sinh viên. 

- Mô hình tiếp tục nhân rộng, phát triển trong các hoạt động giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa dân tộc của khoa và trường. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

KHÔNG GIAN KỊCH NÓI SINH VIÊN 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục đích - Yêu cầu: 

   1.1. Mục đích: 

- Xây dựng một mô hình văn hóa nghệ thuật mới lạ, gần gũi và thu hút sinh viên.  

- Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường sinh hoạt, giải trí lành 

mạnh của sinh viên ĐH KHXH&NV thông qua việc đưa các loại hình kịch nói đến 

gần với trường học. 

- Phát huy năng khiếu, niềm đam mê của các sinh viên yêu thích kịch nói. Khơi dậy sự 

sáng tạo trong các hoạt động văn hóa của sinh viên Trường. Tìm kiếm và bồi dưỡng 

những nhân tố có năng khiếu trong nghệ thuật kịch nói. 

- Giới thiệu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Phát huy ý 

tưởng sáng tạo trong sinh viên, tạo sân chơi góp phần nâng cao kiến thức văn hóa – xã 

hội, khả năng thưởng thức các loại hình văn hóa - nghệ thuật cho sinh viên trường. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Xác định mô hình là nội dung trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ VII của Hội Sinh 

viên trường; phát huy thế mạnh của sinh viên Trường, xây dựng một mô hình thể hiện 

bản sắc riêng của sinh viên Nhân Văn. 

- Công tác truyền thông hiệu quả, sinh động, nắm bắt nhu cầu và các trào lưu mới 

trong giới trẻ để thu hút sinh viên Trường và tạo tính lan tỏa trong sinh viên thành phố 

tìm hiểu về nghệ thuật kịch nói. 

- Phát huy các thế mạnh chuyên ngành của sinh viên ĐH KHXH&NV trong việc nâng 

cao giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật kịch nói; góp phần nâng cao giá trị nhận thức, đời 

sống tinh thần trong sáng, lành mạnh trong sinh viên. 

- Phát triển chương trình thành không gian sinh hoạt, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật 

định kỳ của sinh viên trường và sinh viên thành phố. 

 

2. Nội dung thực hiện: 

   2.1. Ý tƣởng từ những ngƣời trẻ yêu kịch 

- Hoạt động của các CLB Sở thích, đặc biệt là các CLB văn hóa văn nghệ luôn thu hút 

sự quan tâm của đông đảo sinh viên Trường. Đội kịch CKT là một trong 3 thành viên 

của CLB Văn nghệ xung kích CKT, thành lập từ năm 2003. So với "hai người anh em" 

là Đội hát và Đội múa thì hoạt động của Đội kịch khá hạn chế. Thời gian đầu, đội 

dựng và diễn các vở kịch nhỏ, không quá 30 phút, thường là tiểu phẩm tuyên truyền, 

kịch ngắn, hoạt cảnh minh họa. Hằng năm, đến các chiến dịch tình nguyện Hè, đội 

diễn thêm những vở cổ tích cho thiếu nhi địa phương. Do vậy, đất diễn cũng như cơ 

hội tiếp cận với đông đảo sinh viên không nhiều 
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- Đến cuối năm 2013, khi CLB Văn minh học đường muốn giới thiệu loại hình nghệ 

thuật kịch nói đến sinh viên qua chương trình "Điểm hẹn văn hóa Nhân Văn" thì ý 

tưởng Không gian kịch nói sinh viên được hình thành. Vở nhạc kịch "Hạc huyết" được 

Văn minh học đường đặt hàng CLB Văn nghệ xung kích CKT lần đầu tiên công diễn 

tại Hội trường D đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Từ đó, các 

thành viên đội kịch trong nhiều buổi sinh hoạt đã cùng nhau thực hiện dự án mang tên 

Không gian kịch nói sinh viên. 

   2.2. Mô hình "Không gian kịch nói sinh viên": 

- Không gian Kịch nói Sinh viên là một chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm phát 

triển thể loại kịch nói trong không gian đại học, do sinh viên tổ chức và diễn xuất. 

- Thời gian tổ chức: 

+ Hoạt động được thực hiện xuyên suốt trong năm học, định kỳ mỗi học kỳ thực hiện 

2 vở diễn. Các buổi biểu diễn sẽ được duy trì với nhịp độ 2 tháng/vở diễn. Có thể công 

diễn vở mới hoặc tái diễn vở cũ trong mỗi lần thực hiện. 

+ Mỗi vở gồm nhiều suất diễn ra vào các ngày cuối tuần, phục vụ cho nhu cầu giải trí 

của sinh viên. Thời lượng mỗi vở diễn được kết cấu như các vở diễn trong các sân 

khấu kịch như Hoàng Thái Thanh, IDECAF (từ 2 tiếng đến 2 tiếng 30 phút). 

- Đối tượng tham dự: sinh viên và những cá nhân quan tâm đến nghệ thuật kịch nói 

- Địa điểm tổ chức:  

+ Đối với cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng C103, Hội trường D (Phục vụ cho các sinh 

viên Trường ngoại trú tại trung tâm thành phố, sinh viên năm cuối học tại cơ sở Đinh 

Tiên Hoàng và sinh viên các Trường ĐH-CĐ trên địa bàn trung tâm thành phố) 

+ Đối với cơ sở Linh Trung, Thủ Đức: Hội trường C (Phục vụ phần lớn sinh viên 

Trường nội trú tại KTX-ĐHQG, sinh viên từ năm nhất - năm ba học tại cơ sở Linh 

Trung, Thủ Đức và sinh viên các Trường ĐH-CĐ trên địa bàn Quận 9, Thủ Đức) 

- Đơn vị thực hiện: Đội kịch - CLB văn nghệ xung kích CKT với vai trò tổ chức biểu 

diễn và biểu diễn; thành viên CLB văn nghệ xung kích CKT với vai trò tổ chức biểu 

diễn và hỗ trợ biểu diễn. Ngoài ra, CLB cũng mời những nghệ sĩ có uy tín trong lĩnh 

vực kịch nói đến xem và tư vấn cho cách thức thể hiện các vở diễn. 

- Kinh phí: Ban tổ chức dự án thu phí thông qua hình thức vé vào cổng mỗi vở diễn. 

Sinh viên có giá vé dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/suất. Tiền vé sẽ được sử dụng 

nhằm mục đích duy trì các hoạt động của dự án. 

   2.3. Kịch bản: 

- Kịch bản của mỗi vở kịch được chuyển thể từ các tác phẩm văn học được phép lưu 

hành, xuất bản trong nước, do nhóm biên kịch của Đội kịch biên soạn và đóng góp từ 

các thầy cô, sinh viên khoa Văn học & Ngôn ngữ, xem đây cũng chính là cách thức 

phát huy ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật của sinh viên. 

- Các kịch bản CLB Văn nghệ xung kích CKT đã biên kịch 

1/ Tấm và Hoàng hậu 
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“Tấm và Hoàng Hậu” là câu chuyện được viết lại dựa trên truyện cổ tích Tấm Cám 

quen thuộc của văn học dân gian Việt Nam. Lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện tuyệt 

ngắn “Tấm khóc, Bụt hiện ra” của nhà văn Nhật Chiêu, kịch bản “Tấm và Hoàng hậu” 

là một nỗi băn khoăn lớn về thân phận con người, một cuộc đi tìm lại chính mình giữa 

muôn vàn những lỗi lầm và lạc lối. 

2/ Hạc huyết 

“Hạc huyết” lấy cảm hứng từ tích “Hạc trả ơn” của Nhật Bản, tác phẩm phóng tác 

thành một cốt truyện hoàn toàn mới, bi kịch dựng lên nhiều màu sắc hơn, đan xen 

trong những giá trị muôn thuở: tình yêu, ân nghĩa, nghệ thuật, đời thường… Hai câu 

chuyện hoàn toàn độc lập được lồng ghép thành một vở kịch đặc sắc… Sự đối xứng 

của mạch truyện sẽ tạo nên nhiều điều thú vị, bí ẩn cho khán giả suy tư và khám phá… 

3/ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn 

Nguyễn Nhật Ánh) 

4/ Ngƣời đàn bà trên tàu tốc hành (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn 

Nguyễn Minh Châu) 

   2.3. Công tác chuẩn bị cho một vở diễn 

1/ Lên ý tưởng - Biên kịch (Nhóm biên kịch - Đội kịch) 

2/ Thẩm định kịch bản (Giảng viên khoa VH&NN) 

3/ Chuẩn bị nhân sự - Tập luyện (Thành viên Đội kịch - Đội múa) 

4/ Thiết kế - Chuẩn bị phục trang - Đạo cụ (Nhóm đạo cụ, phục trang - Đội kịch) 

5/ Viết, thể hiện ca khúc chủ đề - Nhạc nền (Đội hát) 

6/ Công tác truyền thông  

- Để sinh viên hiểu rõ về một vở kịch nói, Đội kịch đã lên ý tưởng để trong một không 

đầu tư nghiêm túc bài bản cả về kịch bản nội dung đến âm thanh, ánh sáng, sân khấu, 

đạo cụ. Quá trình chuẩn bị, tập luyện, thiết kế, quảng bá… đều do thành viên đội đứng 

ra thực hiện.  

- Thông qua nhiều kênh truyền thông trực tuyến, nhất là tận dụng lợi thế của mạng xã 

hội, Đội kịch liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh về các hoạt động, suất diễn của 

mình. Chất lượng vở diễn luôn được Đội kịch đặt lên hàng đầu.  

- Sau mỗi suất diễn, đội ghi nhận ý kiến khán giả trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng xã 

hội để từ đó rút kinh nghiệm cho những lần diễn sau. 

3. Kết quả thực hiện mô hình: 

 - Từ tháng 09/2013 đến nay, Đội kịch đã thực hiện được 02 vỡ diễn: "Tấm và 

Hoàng hậu" và "Hạc huyết" với 06 suất diễn, cụ thể: 

* Vở "Hạc huyết" 

Suất diễn Địa điểm Số lƣợng vé bán 

09/2013 Hội trường D, CS Đinh Tiên Hoàng 400 

18/4/2015 Hội trường C, CS Đinh Tiên Hoàng 300 

19/4/2015 Hội trường C, CS Đinh Tiên Hoàng 300 

 



 

 

66 

* Vở "Tấm và Hoàng hậu" 

Suất diễn Địa điểm Số lƣợng vé bán 

06/2014 Phòng C103, CS Đinh Tiên Hoàng 120 

07/2014 Phòng C103, CS Đinh Tiên Hoàng 120 

10/2014 Hội trường C, CS Đinh Tiên Hoàng 300 

 

- Chỉ trong vòng 1 năm, dự án đã lan tỏa và tiếp cận được với một bộ phận sinh viên.  

Đặc biệt, tại đêm diễn thứ 3 của Tấm và Hoàng hậu, 2 nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như – 

những “trụ cột” sáng lập sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã đến xem và góp ý cho 

các bạn cả về nội dung kịch bản cũng như lối diễn xuất. 

- Cùng với dự án không gian kịch nói sinh viên, CLB kịch CKT hiện đang tổ chức 

nhiều buổi giao lưu chuyên đề về kịch nói giữa CLB kịch nói của các trường khác như 

CLB Lăng Kính của Trường Đại học Ngoại thương, CLB KKT của Trường Đại học 

Kinh tế - Luật để các đội nhóm có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho nhau. 

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình trong thời gian tới: 

 - Công tác truyền thông cho dự án được thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo 

sinh viên tham dự trong mỗi suất diễn, góp phần tăng thêm uy tín và tính chuyên 

nghiệp của chương trình trong sinh viên. Sau hơn 1 năm nỗ lực, những cái tên như 

Hạc huyết, Tấm và Hoàng hậu của Không gian kịch nói sinh viên đang dần trở nên 

quen thuộc không chỉ của sinh viên Nhân Văn mà còn là điểm đến của với những sinh 

viên yêu kịch của các trường bạn.  

 - Sân chơi định kỳ góp phần đưa nghệ thuật kịch nói đến gần với sinh viên, đáp 

ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật kịch nói trong giới trẻ.  

 - Phát hiện lớp sinh viên yêu thích bộ môn kịch nói, liên hệ với những nghệ sĩ 

cùng lĩnh vực để bồi dưỡng, phát huy tài năng. 

- Tạo được hiệu ứng truyền thông trong sinh viên thành phố 

+ http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/sankhau/2014/8/359154/: Kịch nói sinh viên 

+ http://svvn.vn/thoi-hon-cho-kich-sinh-vien/: Thổi hồn cho kịch sinh viên. 

 - Với vai trò là người bạn của thanh niên, sinh viên; Đoàn TN - Hội SV sẽ phải 

là những người bạn đồng hành để nắm bắt những nhu cầu và khơi dậy nhiều khả năng 

sáng tạo từ những người trẻ, đặc biệt phải kể đến lĩnh vực sáng tạo văn hóa - nghệ 

thuật. 

5. Định hƣớng phát triển trong thời gian tới: 

- Không gian kịch nói sinh viên là một một sân chơi giải trí lành mạnh do sinh viên 

thực hiện, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh 

trong tiến trình hội nhập vào nền giáo dục và tri thức nhân loại.  

- Tăng cường các suất diễn tại Ký túc xá ĐHQG-HCM.  

- Trong thời gian tới, cùng với việc thành lập thêm Nhà văn hóa Sinh viên thành phố 

tại ĐHQG-HCM, Hội Sinh viên Trường và CLB Văn Nghệ xung kích CKT sẽ liên kết 
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với Nhà văn hoá Sinh viên mở rộng địa điểm công diễn nhằm thu hút sinh viên và 

triển khai dự án đến với đông đảo sinh viên thành phố. 

 

Phụ lục hình ảnh 

 

 

Nghệ sĩ Thành Hội và nghệ sĩ Ái Như – hai “trụ cột” của sân khấu kịch Hoàng Thái 

Thanh  

– đến xem và góp ý cho vở diễn “Tấm và Hoàng hậu”. 

 

Poster vở kịch “Hạc huyết” do CLB Kịch CKT thiết kế 
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Một số phân cảnh trong vở diễn “Tấm và Hoàng hậu” 

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

CUỘC THI "BẢN LĨNH YDS" 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Tạo sân chơi lớn cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM với nhiều hình thức thi đa 

dạng, thú vị và bổ ích sau những giờ học tập căng thẳng. 

- Đây cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên thật sự bản lĩnh và tài năng được thể hiện 

chính mình trong các kĩ năng mềm như làm việc đội nhóm, tư duy sáng tạo, .. đồng 

thời thử thách IQ và trí tuệ cũng như các kiến thức tự nhiên, xã hội và chuyên ngành. 

- Tìm ra và tôn vinh những thí sinh bản lĩnh nhất đã chiến thắng 3 vòng thi. 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Lên kế hoạch tổ chức :   

- Bắt đầu chuẩn bị từ tháng 1 /2015. 

- Cuộc thi sẽ có 3 vòng thi, kéo dài trong 2 tháng 4,5. 

+ Vòng 1 : tổ chức cho lượng lớn thí sinh, tại trường. 

+ Vòng 2 : 48 bạn thí sinh từ vòng 1, tại một công viên trong thành phố. 

+ Vòng 3 : 16 bạn thí sinh từ vòng 2, tổ chức tại thành phố Đà Lạt. 

 - Thành lập Ban tổ chức gồm Trưởng Ban, BTC các vòng thi và Đội truyền thông.  

- Tiền trạm các công viên trong thành phố.  

 - Tiền trạm Đà Lạt, liên hệ chỗ ăn, chỗ ở và xin phép các địa điểm tổ chức tại TP. 

 

 2. Vòng 1 - Bản lĩnh YDS 

- Số lượng thí sinh : 750 sinh viên đến từ 6 khoa. 

- Vòng 1 diễn ra tại Sân trường. 

- Hình thức thi : cá nhân 

   + Đợt 1 : 750 bạn thi trắc nghiệm 3 lần, mỗi lần 10 phút. Kết quả chọn ra 200 bạn 

cao nhất. 

   + Đợt 2 : 200 bạn tham gia thi chạy bàn trên Đại giảng đường, kết quả chọn ra 48 

bạn.  

 

3. Vòng 2 - Bản lĩnh YDS  

- Địa điểm : công viên Gia Định.  

- Số lượng thí sinh : 48 sinh viên. 

- Hình thức thi :  

  + 48 bạn chia làm 8 đội, mỗi đội 6 người.  

  + Các bạn di chuyển bằng dụng cụ BTC chuẩn bị, chân không chạm đất.  

  + Trong công viên BTC phân chia các trạm, các bạn dựa vào bản đồ và gợi ý mật thư 

để đến và chơi. Các trò chơi yêu cầu tính đồng đội cũng như sáng tạo của các đội. 
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- Kết quả thi sắp xếp thứ hạng cho đội từ 1 đến 8, tương ứng các đội có số người vào 

vòng trong là 4 3 2 2 2 1 1 1. Mỗi đội tự chấm điểm tín nhiệm cho các thành viên 

trong đội để chọn người vào vòng 3.  

 

4. Vòng 3 - Bản lĩnh YDS  

- Địa điểm : thành phố Đà Lạt 

- Số lượng thí sinh : 16 sinh viên. 

- Hình thức thi :  

  + Chiều 23/05 : 

 ●  16 bạn được chia làm 4 đội, mỗi đội di chuyển bằng 2 chiếc xe đạp đôi.  

  ●  Các bạn di chuyển khắp thành phố Đà Lạt, chơi trò chơi cũng như tìm hiểu về các 

địa danh nổi tiếng trong thành phố. 

  +  Sáng 24/05 :  

●  Các đội bước vào hành trình leo núi Lang Biang. 

●  Trê n đường đi có các dấu chỉ đường tự tạo do BTC chuẩn bị cũng như các trạm trò 

chơi các bạn phải vượt qua.  

- Các đội leo được tới đỉnh núi và có được cảm giác chiến thắng chinh bản thân mình.  

 

III. KẾT QUẢ - ĐÁNH GIÁ: 

- Hội thi được sự hưởng ứng khá tích cực từ đông đảo sinh viên. Các bạn đánh giá cao 

về sự sáng tạo trong các hình thức thi cũng như các thử thách thú vị do BTC dày công 

sắp xếp.  

- Tuy nhiên, chương trình còn vấp phải một số vấn đề như : thời gian kéo dài so với dự 

tính, trục trặc kĩ thuật trước các vòng thi.. BTC Bản lĩnh YDS mùa thứ 3 năm sau sẽ 

cố gắng rút kinh nghiệm. 

 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG: 

- Duy trì Hội thi truyền thống này của Đại học Y dược, có thể mở rộng ra cho các 

trường ngoài tham gia nữa. 

- Khắc phục các thiếu sót còn gặp phải trong mùa thứ 2 để Bản lĩnh YDS được hoàn 

thiện hơn nữa. 

BCH HSV ĐH Y DƢỢC TP.HCM 
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MÔ HÌNH 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ HỌC BỔNG “CLASS HELP FRIENDS - CHF” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 

I. NHU CẦU - MỤC TIÊU 

- Tiếp tục thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách 

Hồ Chí Minh.  

- Xây dựng ý thức hỗ trợ sinh viên sinh hoạt trong cùng lớp học, niên khóa, nâng cao 

tinh thần giúp đỡ bạn bè; thể hiện vai trò của Chi Hội trong việc triển khai công tác hỗ 

trợ sinh viên. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thống kê danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập trong 

học kỳ và sinh viên khó khăn 

- Thông qua cố vấn học tập và trợ lý giáo vụ của khoa, thực hiện: 

      + Thống kê danh sách sinh viên đạt loại khá, giỏi được nhận học bổng 

      + Thống kê danh sách sinh viên đạt loại khá, sinh viên vượt bậc trong học tập (1) 

- Thông qua quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình sinh viên của chi Hội thống kê 

danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong chi Hội (2) 

-  Đối chiếu (1) và (2) tìm ra mẫu số chung để trao học bổng. 

2. Vận động, thuyết phục sinh viên hỗ trợ học bổng 

Ban Chấp hành chi Hội tiến hành công tác dân vận, giải trình trước lớp về ý nghĩa của 

học bổng CHF và thuyết phục các bạn sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập 

của trường trích ra một khoảng tiền (Giỏi: 200.000 đ/sinh viên; Khá: 120.000 đ/sinh 

viên) góp vào quỹ CHF. 

3. Tiến hành trao học bổng cho sinh viên 

Học bổng được trao trong các dịp sinh hoạt của sinh viên, sinh hoạt chi Đoàn – chi 

Hội chủ điểm, các buổi trại tập huấn… 

III. Kết quả 

Hiện tại quỹ học bổng CHF được triển khai tại Liên chi Hội Sinh viên khoa Vật lý với 

8 chi Hội tham gia, trong năm học vừa qua đã trao cho 32 sinh viên (2 sinh viên/kỳ/chi 

Hội, 500.000 đồng/suất), với tổng trị giá 16 triệu đồng. 

IV. Kinh nghiệm và hƣớng phát triển 

Dự kiến trong năm học sau, sẽ nhân rộng mô hình quỹ học bổng CHF đến toàn bộ các 

Liên chi Hội các khoa trực thuộc trường, kết hợp cùng trung tâm Anh ngữ VASS tặng 

kèm các suất học bổng tiếng Anh bán phần cho sinh viên. 

                    BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM TP.HCM 
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MÔ HÌNH 

CHĂM SÓC TINH THẦN NỮ SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 

Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: 

- Tạo sân chơi lành mạnh, tôn vinh nét đẹp nữ sinh viên, định hướng cho sinh 

viên về các giá trị về chân – thiện  –  mỹ. 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho sinh 

viên sau những giờ học tập trên giảng đường. 

- Tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội giao lưu với nhau, nơi để các bạn thể hiện 

mình. 

Nhằm nhắc nhở sinh viên về ngày truyền thống của phái nữ : 08/3, 20/10. 

II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG MÔ HÌNH: 

- Thời gian chính: Vào 2 ngày 8/3 và 20/10. 

- Địa điểm: Tại các cơ sở học của Khoa. 

- Thành phần tham gia: tất cả sinh viên khoa Xã Hội Học – Công Tác Xã Hội – 

Đông Nam Á. 

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC: 

- Tổ chức ngày hội chia sẻ: tạo sân chơi giao lưu cho các bạn sinh viên trong 

khoa bằng chương trình làm thiệp, cắm hoa tặng phái nữ, karaoke yêu thương, thiết kế 

quà bằng các vật dụng cũ, làm theo yêu cầu của phái nữ…. 

 Các bạn sinh viên nữ được tôn vinh, ưu tiên trong ngày hôm đó. 

 Các bạn sinh viên còn có thể tự mình gửi những lời yêu thương đến với người 

mà bạn quý mến thông qua chương trình karaoke yêu thương và chương trình làm theo 

yêu cầu của phái nữ. 

- Cuộc thi nhóm bạn cùng tiến: nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên tự thể 

hiện bạn thân của mình, qua đó thấy được giá trị bản thân khi tham gia cuộc thi và 

thông qua chương trình giúp các nhóm khi tham gia thi có thể hiểu nhau thêm để tình 

bạn ngày càng gắn kết. 

- Các chi Hội tổ chức các buổi để kỉ niệm ngày của phái nữ. 

- Ngoài ra, Liên chi Hội cũng quan tâm đến các bạn nữ trong những ngày đó 

bằng việc sẽ đi xuống từng chi hội để chúc mừng và tặng quà cho từng bạn nữ. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Các bạn sinh viên tham gia nhiệt tình ở tất cả các nội dung: cuộc thi làm thiệp, 

karaoke yêu thương, thiết kế quà, cắm hoa. 

- 20/10/2014  Ban chấp hành Liên chi Hội đã xuống từng lớp để tặng quà và gửi 

lời chúc mừng cho các bạn sinh viên nữ trong các chi Hội nhân ngày “Quốc tế phụ nữ 

Việt Nam”. 

- Ngày 22/3/2015 Liên Chi Hội Khoa tổ chức ngày hội chia sẻ với chủ đề “Ngày 

của những lời yêu thương” nhân kỷ niệm ngày 8/3 “Ngày quốc tế phụ nữ” ở sân 
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trường cơ sở 96 Võ Văn Tần, Quận 3. Với hai phần thi diễn ra hết sức sôi nổi: thi nấu 

ăn với chủ đề “Dành trọn yêu thương” các bạn nam sẽ trổ tài nấu ăn của mình cho các 

bạn nữ và thi tết tóc – trình diễn thời trang dành cho các bạn sinh viên nữ, các bạn sẽ 

được trổ tài khéo léo của mình. Bên cạnh đó có 5 gian hàng trò chơi do ban tổ chức 

chuẩn bị với tên gọi “Gửi lời yêu thương”. Các bạn sinh viên rất yêu thích gian hàng vì 

được gửi những lời yêu thương đến người mà mình yêu quý. Và 10 tấm thiệp viết cho 

mẹ được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để trao tận nhà được các bạn sinh viên đánh giá 

rất cao và ý nghĩa. 

- Liên chi Hội cũng tặng 13 phần quà cho các bạn sinh viên nữ ở 13 chi Hội. 

- Liên chi Hội Khoa đã tổ chức chương trình “Gửi lời tri ân” kỷ niệm 32 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 16/11/2014 tại sân trường cơ sở 511 An Dương 

Vương. Chương trình thu hút sự tham gia của 303 bạn sinh viên trong khoa. Đặc biệt 

là các bạn nữ tham gia trổ tài tại phần thi cắm hoa và làm thiệp. 

V. HƢỚNG MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN: 

- Chương trình tiếp tục được tổ chức hằng năm với những quy mô và nội dung 

mới, sáng tạo phù hợp qua từng năm. 

- Định hướng phát triển cuộc thi thanh lịch thành 2 năm 1 lần và xen kẽ là những 

cuộc thi tương đương, thích hợp với phạm trù của sinh viên khoa. 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

LIÊN HOAN TÀI NĂNG SINH VIÊN BÁCH KHOA 

Hội Sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

- Trước nhu cầu đòi hỏi các hoạt động văn hóa, văn nghê, thể thao nhằm nâng cao đời 

sống tinh thần cho sinh viên, nhất là sinh viên khối các trường kỹ thuật; đồng thời tạo 

sân chơi lành mạnh cho sinh viên thể hiện năng tài năng của bản thân ở các loại hình 

nghệ thuật; 

- Sự thành công của các chương trình trò chơi truyền hình thực tế như The Voice, X-

Factor và Vietnam’s got talent cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến xu hướng nghệ thuật 

trong sinh viên; BTK Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan tài 

năng sinh viên Bách Khoa - HCMUT’s Got Talent 2015 nhằm tạo sân chơi thể hiện tài 

năng cho các bạn sinh viên của nhà trường.  

 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ HÌNH 

-  Đào tạo các sinh viên có khả năng lập kế hoạch, xây dựng một chương trình công 

việc chi tiết, có khả năng làm việc nhóm, có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ cho các chương trình khác của HSV trường. 

-  Thu hút đông đảo sinh viên tham gia và có những tiết mục chất lượng; thực sự thể 

hiện được tài năng. 

- Tạo nguồn lực lượng về văn hóa, văn nghệ cho các hoạt động của trường; 

- Thu hút sự theo dõi của các bạn sinh viên thông qua các hoạt động bình chọn online, 

bình chọn trực tiếp trong các buổi bán kết, chung kết. 

 

III. MÔ TẢ MÔ HÌNH 

* Xây dựng các nhóm quản lý: 

+ Nhóm tổ chức: phụ trách lên kế hoạch, xây dựng chương trình, ra thông báo, thể lệ 

dự thi, lên dự trù kinh phí. 

+ Nhóm truyền thông: phụ trách thiết kế poster,bandroll, standee, truyền thông offline, 

truyền thông online. 

     Truyền thông online: trên fanpage của Hội sinh viên trường (Tuổi trẻ Bách Khoa), 

trên website ĐTN – HSV: tuoitrebachkhoa.edu.vn  

     Truyền thông offline: dán poster, treo bandroll, phát poster và phiếu đăng ký tại tất 

cả các cơ sở học tập của nhà trường, KTX ĐH Bách Khoa. 

+ Nhóm quản lý thí sinh: phụ trách tổng hợp thông tin thí sinh đăng ký, thông tin đến 

thí sinh nội dung liên hoan, thể lệ, điều phối thí sinh dự thi. 

+ Nhóm hậu cần: phụ trách hỗ trợ công tác âm thanh, hậu trường, sân khấu 

* Tổ chức đăng ký bằng nhiều hình thức: 

 + Offline: nhận phiếu và đăng ký trực tiếp 
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+ Online: tải phiếu đăng ký trên các trang thông tin của BTC như Facebook, website 

của ĐTN – HSV trường rồi gửi về địa chỉ mail của BTC. 

+ Các thí sinh đã từng tham gia và đoạt giải của các cuộc thi khác từ cấp Khoa trở lên 

được đặc cách vào vòng bán kết của Liên hoan. 

* Liên hoan gồm 3 vòng thi: 

Vòng sơ khảo: 

- Mỗi thí sinh tham gia dự thi có thời gian tối đa 2 phút để trình diễn tài năng của 

mình. Tiết mục nhận được sự đồng ý của ít nhất 2 thành viên trong Ban giám khảo 

được vào vòng bán kết Liên hoan. 

Vòng bán kết: 

- Vòng bán kết Liên hoan, thí sinh trình bày trọn vẹn phần dự thi của mình.  

- Phần dự thi của vòng bán kết, BTC quay clip và tiến hành bình chọn trên các kênh 

truyền thông chính thức của Liên hoan (tuoitrebachkhoa.edu.vn và FB Tuổi Trẻ Bách 

Khoa). 

- Kết thúc thời gian bình chọn, 5 tiết mục dự thi có lượt bình chọn cao nhất trên page 

đăng chính thức sẽ có mặt ở vòng chung kết Liên hoan. Ban giám khảo sẽ chọn thêm 6 

tiết mục từ số lượng còn lại của vòng bán kết để tiếp tục dự thi ở vòng chung kết. 

Vòng chung kết: 

- 11 tiết mục dự thi trọn vẹn ở vòng chung kết. 

- Các clip dự thi vòng chung kết được đăng tải trên page chính thức của Liên hoan 

(page Tuổi Trẻ Bách Khoa) để khan giả bình chọn. 

- Kết quả vòng chung kết được tính như sau: 

+ Điểm quy đổi từ Ban giám khảo. 

+ Điểm quy đổi từ số lượt bình chọn của khán giả (lượt like). 

IV. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

- Mô hình đã đạt những tiêu chí đặt ra ban đầu. 

- Tuy nhiên do lần đầu tổ chức; kinh phí còn eo hẹp nên chưa thể đạt như mong muốn 

của BTC trong một số công tác chuẩn bị như: mời Ban giám khảo, giải thưởng… 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

“CUỘC THI RACE FOR KNOWLEDGE” 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

I. Mục tiêu:  

- Nhằm mở rộng hơn vốn từ vựng của các bạn sinh viên trong chủ đề tiếng Anh 

thương mại, cuộc thi là một sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên có thể thể hiện 

được khả năng Anh văn của mình, cũng như là một công cụ để các bạn có thể kiểm tra 

lại vốn từ vựng chuyên ngành của mình. 

- Ngoài ra, các thử thách của cuộc thi cũng giúp các bạn rèn luyện các kỹ năng 

mềm cần thiết khác như khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình giữa đám 

đông. 

II. Nội dung: Cuộc thi gồm 2 vòng: 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng tiếng Anh online. Ngân hàng câu hỏi xoay quanh 

chủ đề Anh văn thương mại, với các câu hỏi từ vựng, ngữ pháp và kiến thức chuyên 

ngành. 

- Vòng 2: Được thiết kế gồm 5 chặng nhỏ. Vòng 2 đòi hỏi thí sinh phải năng 

động, sáng tạo để vượt qua các thử thách của ban tổ chức. Các kỹ năng làm việc nhóm, 

thuyết trình trước đám đông được rèn luyện và thể hiện xuyên suốt trong vòng thi này. 

III. Kết quả thực hiện:  

- Thu hút hơn 3000 sinh viên tham gia cuộc thi. 

- Chương trình có sức ảnh hưởng và lan toả đến sinh viên trong và ngoài trường. 

- Mang lại vốn kiến thức tiếng anh chuyên ngành, từ đó giúp sinh viên tự tin hơn, 

có thể mạnh dạn giao tiếp với người nước ngoài. 

- Có sự tham gia của giảng viên người nước ngoài tại Viện đào tạo quốc tế. 

III. Khó khăn – Giải pháp 

- Thời gian tổ chức gấp rút, gần kề thời điểm thi cuối kỳ của sinh viên. 

- Công tác liên hệ nhà tài trợ hỗ trợ học bổng cho sinh viên còn hạn chế. BTC sẽ 

tiếp tục đổi mới và gấp rút liên lạc với Trung tâm anh ngữ sớm trong những năm sau. 

- Đội ngũ BTC cũng là sinh viên nên thiếu kinh nghiệm thực tế. Những năm sau 

sẽ training cho đội ngũ BTC thật kỹ trước khi tổ chức chương trình. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG. 

BÁO CÁO MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Tên mô hình: ĐÊM HỘI “LA SOIREE DU PRINTEMPS” 

Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ Tiếng Pháp 

 

I. Mục tiêu: 

- Tạo ra cơ hội để sinh viên yêu tiếng Pháp trong và ngoài trường UEH có cơ hội 

giao lưu, gặp gỡ, kết bạn. 
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- Giới thiệu đến các bạn những nét văn hóa xa hoa và sang trọng của 1 buổi dạ 

hội theo phong cách Pháp qua ẩm thực, âm nhạc và nét kiến trúc. 

 

II. Nội dung: 

Tổ chức một đêm lễ hội âm nhạc và ẩm thực với buffet kết hợp với phần trình diễn 

những bài nhạc Pháp của các thành viên trong CLB. Một số trò chơi dành cho khách 

dự tiệc. 

 

III. Giải pháp: 

Tiến hành lập các tiểu ban để đồng thời chuẩn bị nhiều khâu cho đêm hội, cụ thể: 

- Ban sự kiện: tìm kiếm địa điểm, lập và điều phối chương trình đêm hội, liên hệ 

với MC, ban nhạc, ... 

- Ban tuyên truyền: tổ chức các hoạt động quảng bá, bán vé. 

- Ban kỹ thuật: đảm nhiệm phần âm thanh, ánh sáng, trang trí địa điểm. 

Các ban chủ động tìm kiếm nguồn lực, hỗ trợ và hợp tác với các ban khác thực hiện 

nhiệm vụ của mình 

 

IV. Kết quả thực hiện: 

Đêm hội đã thu hút được hơn 150 bạn tham gia bao gồm các thành viên và cựu thành 

viên CLB, các sinh viên trong trường, các bạn sinh viên thuộc các trường đại học 

khác, đặc biệt còn có các bạn sinh viên người Pháp đến học tập và nghiên cứu tại Việt 

Nam. 

 

V. Kinh nghiệm rút ra: 

Một số kinh nghiệm CLB đã rút ra được từ hoạt động: 

- Cần  củng cố hơn kỹ năng của BCN nói riêng và các thành viên CLB nói chung 

trong công tác vận động tuyên truyền cho các hoạt động. Với đặc tính là CLB học 

thuật, CFE còn khá yếu kém về các hoạt động mang tính chất phong trào. 

- Cần chú ý nhiều hơn tới việc thiết lập chương trình đêm hội sao cho có sự gắn 

kết giữa các nhóm khác nhau tham dự (thành viên, cự thành viên, sinh viên trong 

trường, sinh viên ngoài trường, các bạn người Pháp) để vừa tạo ra bầu không khí thực 

sự vui tươi, thân thiện vừa đạt được mục tiêu đặt ra là xây dựng môi trường giao lưu, 

kết bạn và học hỏi lẫn nhau. 

 

VI. Hƣớng phát triển: 

Trong tương lai để chương trình được tiếp tục tổ chức với mức độ hoàn thiện hơn, có 

thể thêm vào đêm hội một số yếu tố mang đậm tính văn hóa của cả hai nước với mục 

mức độ nhất định để không làm mất đi màu sắc vốn có của đêm hội trong khi vẫn đảm 

bảo mang đến nhiều điều mới lạ và trau dồi kiến thức văn hóa cho các bạn tham dự. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  
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MÔ HÌNH 

CHƢƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG TÂN SINH VIÊN 

Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

- Đáp ứng đông đảo nhu cầu của sinh viên khóa 38 và khóa 39 của trường trong 

việc tìm kiếm các địa điểm trọ khu vực xung quanh Cơ sở Bình Triệu, Quận Thủ Đức; 

- Hỗ trợ, tư vấn các thông tin cần thiết đầu năm học cho tân sinh viên khóa 39; 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các bạn tân sinh viên thích nghi với môi trường Đại 

học; 

- Phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của các bạn sinh viên toàn 

trường. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đối tƣợng: Sinh viên hệ chính quy khóa 38, 37, 36 và lớp QTL35 của trường 

Đại học Luật TP. HCM. 

2. Thời gian: Từ ngày 27/8/2014 đến ngày 03/10/2014. 

3. Nội dung hoạt động: 

a. Hoạt động tìm kiếm, tƣ vấn hỗ trợ nhà trọ cho tân sinh viên: 

- Liên hệ, tìm kiếm và giới thiệu chỗ trọ phù hợp với sinh viên tại các khu vực 

Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh và các khu vực lân cận khác gần 02 cơ sở của 

trường Đại học Luật TP. HCM, chủ yếu tập trung vào cơ sở Bình Triệu; 

- Hình thức tìm kiếm được đặc biệt đẩy mạnh thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình 

nguyện viên được phân thành các đội hình nhỏ, thực hiện nhiều đợt tìm kiếm. Bên 

cạnh đó là sự đóng góp của chính các bạn sinh viên trong trường thông qua đường 

link: http://goo.gl/Ekm63z, các thông tin về nhà trọ được tổng hợp lại và đăng tải đến 

sinh viên; 

- Số điện thoại của 03 sinh viên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường 

phụ trách mảng nhà trọ được ghi trên Thông báo nhập học của nhà trường khi gửi về 

cho các bạn trúng tuyển Đại học Luật TP. HCM, qua đó, phụ huynh và sinh viên có 

một nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy để liên hệ. 

b. Đội hình “Đồng hành cùng tân sinh viên”: 

- Lực lƣợng tham gia: Các bạn sinh viên đăng ký và được lựa chọn trở thành tình 

nguyện viên của chương trình. 

- Nhiệm vụ chính của đội hình là hỗ trợ cho tân sinh viên thông qua các hoạt động: 

+ Đặt bàn tư vấn, giới thiệu nhà trọ, học bổng tại 02 cơ sở từ 07h00 đến 17h00 trong 

02 ngày 06 và 07/9/2014 - Ngày tiếp đón sinh viên Khóa 39; 

+ Hỗ trợ phương tiện đưa sinh viên và phụ huynh đến các điểm trọ phù hợp; 

+ Đội tình nguyện viên trực hai điểm đón xe bus gần trường để đón và hướng dẫn sinh 

viên tiếp cận cơ sở mới; 
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+ Hướng dẫn sinh viên sử dụng các trang thiết bị, phòng học trong trường; 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ và điều tiết giao thông trên Quốc lộ 13 đoạn trước cổng trường 

Đại học Luật TP. HCM – Cơ sở Bình Triệu: Kết hợp với quân dân địa phường phường 

Hiệp Bình Chánh thực hiện phân luồng giao thông, sử dụng cờ và các bảng báo hiệu 

để đưa tân sinh viên qua đường Quốc lộ 13 – nơi giao thông phức tạp và đông đúc, 

giúp các bạn sinh viên qua đường an toàn và làm quen với môi trường mới trong tuần 

đầu nhập học. 

c. Phát hành Sổ tay Đồng hành cùng tân sinh viên:  

Hội Sinh viên trường phối hợp với Cửa hàng ALOvanphongpham thực hiện 

1500 quyển Sổ tay Đồng hành cùng Tân Sinh viên và gửi tặng các bạn Khóa 39, trong 

đó có các nội dung giới thiệu Hội Sinh viên trường, danh hiệu Sinh viên 5 tốt, 10 thói 

quen tốt trong sinh viên, các số điện thoại/website cần thiết cho sinh viên… 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Chương trình “Đồng hành cùng tân sinh viên” là mô hình tiếp nối và được phát 

triển từ chương trình thường niên “Tiếp sức mùa thi”. Sau hơn một tháng triển khai, 

với sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ từ phía Nhà trường, chương trình đã thu hút đông đảo 

các bạn sinh viên trong trường đăng ký để trở thành tình nguyện viên, hỗ trợ được cho 

một lượng lớn các bạn tân sinh viên trong quá trình bước đầu đến giảng đường đại học 

và đạt được những kết quả cụ thể: 

+ Tìm được gần 200 nguồn với số lượng chỗ trọ có thể hỗ trợ lên đến 500 chỗ, tổng số 

lượt tư vấn là hơn 450 lượt; 

+ Tìm hiểu, giới thiệu, hướng dẫn làm thủ tục cho các bạn Tân Sinh viên 08 loại học 

bổng trong toàn Thành phố (Học bổng Ươm mầm trí tuệ, Học bổng Big friend 

foundation, học bổng Kumho…). Bên cạnh đó tìm và giới thiệu 03 học bổng dành 

riêng cho sinh viên Luật (10 suất của Viettel, 08 suất của Trung tâm Anh ngữ VASS, 

03 suất của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên) với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng; 

+ Phát hành hơn 1800 Sổ tay Đồng hành cùng Tân sinh viên, từ đó đảm bảo 100% 

sinh viên năm I đều nhận được Sổ tay. 

- Chương trình được đánh giá cao bởi các bậc phụ huynh và sinh viên khi họ có 

được nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy, được tiếp xúc ngay với các nguồn nhà 

trọ mới, an toàn và các nguồn học bổng đầy triển vọng để giúp chính mình yên tâm 

hơn và phát triển hơn trên con đường học vấn. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức 

nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía phụ huynh và sinh viên thông qua 

các kênh chính thống tại Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên và các kênh trên các trang 

mạng xã hội với hi vọng chương trình sẽ được tổ chức thường niên.  

- Tạo được hình ảnh của tổ chức Hội, môi trường thân thiện, tích cực cho các Tân 

Sinh viên. 

IV.  BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
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- Chương trình được tổ chức đáp ứng nhu cầu thiết yếu của tân sinh viên, tạo điều 

kiện cho sinh viên có được nguồn nhà trọ an toàn, tiện lợi và nguồn học bổng triển 

vọng, đặc biệt là trong khoảng thời gian thay đổi cơ sở học; 

- Công tác tổ chức cần rút kinh nghiệm tại khâu tuyển đội tình nguyện viên vì số 

lượng tình nguyện viên còn khá ít so với số lượng tân sinh viên của trường; do đó 

không kịp thời hỗ trợ tận tình, tiết kiệm thời gian cho các bậc phụ huynh và sinh viên; 

- Vận dụng xin thêm các nguồn tài trợ để có thể hỗ trợ xăng, nước uống tốt hơn 

cho các bạn tình nguyện viên; 

- Tham khảo các ý kiến đánh giá của Ban Giám hiệu nhà trường và các góp ý của 

phụ huynh, sinh viên để thay đổi theo hướng tích cực. 

V/ HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

 Chương trình “Đồng hành cùng tân sinh viên” có thể xem là mô hình được sáng 

tạo nên để từng bước thay thế cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” khi Bộ Giáo dục 

& Đào tạo ban hành chỉ đạo thay đổi hình thức thi tuyển vào Đại học – Cao đẳng; là 

một chương trình với nội dung thiết thực và đầy tính nhân văn, góp phần giúp đỡ các 

bạn tân sinh viên làm quen, giảm bớt phần nào khó khăn của những ngày đầu tiếp xúc 

với môi trường sinh hoạt và học tập mới lạ. 

Với những thay đổi lớn và đặc biệt quan trọng trong công tác tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT nói chung, trường ĐH Luật TP. HCM nói riêng, cùng với mục tiêu đẩy mạnh 

công tác hỗ trợ cho sinh viên, Hội Sinh viên trường đang tập trung phát triển chương 

trình theo hướng: 

- Chú trọng đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tiếp đón và hỗ trợ phụ 

huynh, tân sinh viên; 

- Ghi nhận, báo cáo kịp thời với Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường về chương 

trình và nhu cầu sinh viên trong bước đầu đi vào trường Đại học. 

- Củng cố, đổi mới và phát triển thành chương trình thường niên, phối hợp chặt 

chẽ và nhận sự chỉ đạo kịp thời từ phía Ban Giám hiệu Nhà trường.  
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IV. SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG: 

GIẢI PHÁP 

“VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ VÀ XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH 

NGUYỆN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục đích, yêu cầu của mô hình, giải pháp: 

1.1. Mục đích:  

- Nhằm kêu gọi sự ủng hộ của xã hội về nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ sinh viên 

và các chương trình tình nguyện hướng tới những người “yếu thế” trong xã hội. 

- Thông qua đó góp phần đưa các doanh nghiệp đến gần hơn với nhiều mảnh đời, cảnh 

ngộ khó khăn trong xã hội. 

- Đây còn là dịp để sinh viên hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh ngoài cộng đồng xã hội. 

1.2. Yêu cầu của mô hình giải pháp: 

- Mô hình phải phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội, nhằm chăm lo cho những 

người “yếu thế” trong cộng đồng. Đặc biệt, chú trọng những trường hợp tại đơn vị 

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. 

- Đảm bảm đối tượng hưởng thụ đúng với mục tiêu tiêu mà tổ chức Hội Sinh viên 

Trường hướng tới.  

2. Nội dung của mô hình, giải pháp: 

2.1. Nội dung: Xã hội hóa sẽ phát huy tính tích cực chủ động của tất cả cá nhân, tổ 

chức trong xã hội mà đặc biệt nhóm đối tượng mà Hội Sinh viên Trường hướng tới là 

Các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân; Giảng viên – công nhân viên trong Trường; 

Sinh viên tình nguyện. 

- Đối với các doanh nghiệp tài trợ, các mạnh thƣờng quân: 

 + Thường xuyên tìm hiểu về các chương trình của các công ty, doanh nghiệp 

nhằm thông qua đó xác định các chương trình có thể liên kết, truyền thông cho công 

ty, doanh nghiệp để có thể vận động nguồn tài trợ từ họ. 

 + Đối với các công ty doanh nghiệp có truyền thống hợp tác cùng Hội Sinh viên 

Trường cần mạnh dạn đề xuất những gói hỗ trợ cho sinh viên, những nguồn sản phẩm 

có thể sử sụng trong các hoạt động Tình nguyện. 

 + Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong các hoạt động về truyền thông, 

đưa tin. Tuy nhiên, phải hài hòa, phù hợp với hình ảnh của Hội Sinh viên Trường. 

- Đối với giảng viên, công nhân viên trong Trƣờng: 

 + Phối hợp cùng Công đoàn và Chi đoàn Các bộ trẻ ra sức kêu gọi sự ủng hộ 

của  giảng viên, công nhân viên trong trường. 

 + Giảng viên, công nhân viên trong trường là những người từng trải, có kinh 

nghiệm và nhiều mối quan hệ trong xã hội. Thông qua họ, Hội Sinh viên trường có thể 

tiếp cận các doanh nghiệp, mạnh thường quân bằng con đường ngắn nhất, hiệu quả 

nhất. 

- Đối với sinh viên tình nguyện: 
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+ Tiếp thu những ý kiến đóng góp của sinh viên và phát triển những ý tưởng sáng tạo 

nhằm đổi mới các mô hình hoạt động.  

+ Phát huy tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ của sinh viên tình nguyện trong 

các hoạt động và phong trào tình nguyện. 

+ Thực hiện giải pháp Mỗi sinh viên góp một ngày tình nguyện để gây quỹ phục vụ 

cho các chương trình tình nguyện trong và ngoài trường. 

+ Thực hiện cho sinh viên trải nghiệm chương trình thực thế “Một ngày của những 

mảnh đời trong xã hội” thông qua đó cho sinh viên trải nghiệm cuộc sống vất vả của 

những mảnh đời ngoài xã hội. Đồng thời, góp phần gây được nguồn quỹ hoạt động 

cho các chương trình tình nguyện. 

3. Kết quả thực hiện mô hình, giải pháp tại đơn vị: 

- Năm học 2014 – 2015 là năm thứ 2 thực hiện và hoàn thiện mô hình. Tính từ tháng 

7/2014 đến tháng 04/2015 tổng giá trị nguồn lực vận động được: 

+ Gần 120 triệu đồng dành cho các hoạt động tình nguyện  

+ Gần 110 triệu đồng vận động cho các hoạt động hỗ trợ Sinh viên.   

- Trong năm 2014 – 2015 chương trình đã vận động được hơn 1200 lượt sinh viên, 60 

giảng viên và hơn 12 doanh nghiệp đồng hành cùng tham gia. 

* Đối với nhà trường: 

- Mô hình đã phần nào chăm lo được những suất học bổng giá trị và ý nghĩa dành cho 

các bạn sinh viên khó khăn. 

- Góp phần giảm kinh phí phải chi từ quỹ hoạt động Đoàn – Hội nhằm hướng quỹ hoạt 

động tới những chương trình khác. 

- Góp phần tập hợp sinh viên, gắn kết các nhóm tình nguyện nhỏ tiến tới đảm bảo 

100% các hoạt động tình nguyện sẽ do Đội Công tác Xã hội trường tổ chức. Nhằm 

tránh những nhóm tình nguyện nhỏ hoạt động riêng lẻ và kém hiệu quả.   

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình, giải pháp: 

4.1. Mặt thành công:  

- .Mô hình đã đảm bảo mục tiêu ban đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội. 

- Nhiều người “yếu thể” trong xã hội đã được chăm lo.  

4.2. Mặt hạn chế:  

- Chưa phát huy triệt để sức mạnh tổng hợp của xã hội. 

- Quy mô của trường còn nhỏ chưa thực sự có thể thu hút nhiều doanh nghiệp. 

- Nhiều sinh viên, giảng viên chưa hiểu rõ ý nghĩa của chương trình nên chưa chủ 

động tham gia. 

5. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Mô hình sẽ được tổng kết đánh giá và hoàn thiện, tiếp tục đưa vào thực hiện trong 

năm học tới. 

- Tăng tính truyền thông cho các hoạt động của mô hình. 

- Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đã có nhiều đóng 

góp cho các hoạt động của đơn vị. 
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MÔ HÌNH 

DỰ ÁN “BÀI GIẢNG XANH - TƢƠNG LAI XANH” 

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH “SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Năm Thanh niên tình nguyện, thực hiện 

tinh thần “đem chuyên môn làm tình nguyện, đem chuyên môn phục vụ cộng đồng” - 

một trong những phương thức nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, Ban Thư kí 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch quyết định thí điểm 

thực hiện dự án “Bài giảng xanh - Tương lai xanh”. Đây không chỉ là mô hình truyền 

thông - giáo dục môi trường, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền - giáo dục sức 

khỏe cho thiếu niên và nhi đồng mà còn là một mô hình nâng chất hoạt động tình 

nguyện, gắn với một địa bàn hoặc một địa phương cụ thể, hướng tới đạt được kết quả 

lâu dài và hiệu quả bền vững. 

Trên cơ sở đó, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện truyền 

thống, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày 

chủ nhật xanh”, “Mảng xanh thảo dược”, Hội Sinh viên trường đã thành lập Câu lạc bộ 

Môi trường (Green+ Club), mạnh dạn tiến hành thí điểm dự án “Bài giảng xanh - Tương 

lai xanh”. Mục tiêu dự án nhằm trang bị cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng những kiến 

thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần giúp 

các em từng bước nâng cao ý thức, định hướng hành động giữ gìn môi trường sống xung 

quanh trên địa bàn cụ thể. Dự án đồng thời cũng tạo nơi sinh hoạt và giao lưu cho các 

bạn sinh viên có chung sở thích về môi trường. 

Với những nội dung gần gũi, thiết thực và liên kết giữa kiến thức môi trường - 

sức khỏe đã được học, cùng sự hỗ trợ, cố vấn của các giảng viên Bộ môn Y đức - 

Khoa học hành vi, dự án đã thu hút nhiều bạn tham gia. Khởi động cho dự án “Bài 

giảng xanh - Tương lai xanh”, CLB Môi trường đã tổ chức hội thi “Rung chuông gió” 

tìm hiểu về Giờ Trái Đất cho các bạn sinh viên trong trường, chọn được đội tuyển 

tham dự cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam xanh” - một trong các hoạt động hưởng ứng 

chương trình Giờ Trái đất năm 2015 do Thành Đoàn phối hợp với Báo Sài Gòn giải 

phóng tổ chức và đạt giải Nhất. Giải thưởng này phần nào tạo được sự quan tâm trong 

sinh viên nói riêng và cộng đồng nói chung dành cho CLB. Tiếp tục phát huy thế 

mạnh chuyên môn của mình, CLB chọn quận 10 là địa bàn thí điểm, phối hợp với 

trường mầm non Măng non I (phường 12, quận 10) với một loạt các chương trình 

truyền thông có chủ đề “Nhặt rác - Chuyện nhỏ trong tầm tay”. Tiếp theo đó trường 

mầm non 19/5 (phường 12, quận 10), mầm non Măng non II (phường 6, quận 10), 

trường tiểu học Dương Minh Châu (phường 6, quận 10). Ở mỗi trường, CLB luôn có 

cách lựa chọn chủ đề và chọn lọc nội dung trao đổi sao cho đảm bảo phù hợp và đạt 

hiệu quả truyền thông cao nhất. Nội dung của buổi truyền thông được dẫn dắt và 

truyền tải qua viêc mời các em tham gia những trò chơi sinh động hoặc xem các tiểu 
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phẩm thú vị. Bên cạnh đó, bằng cách trao đổi gần gũi, vui tươi, các bạn trong CLB 

luôn thu hút các em thiếu nhi cùng sự quan tâm của giáo viên trong trường. 

Để có được những buổi truyền thông thành công như vậy, là sự nỗ lực của chính 

các bạn trong CLB đã chuẩn bị nội dung, kiến thức thật vững vàng; cũng như tập dượt 

nhiều lần để các tiểu phẩm, câu chuyện và cách trao đổi thật tự nhiên, thu hút. Bên 

cạnh đó còn là sự hỗ trợ của Đoàn trường - Hội Sinh viên trường về công tác tổ chức, 

sự đồng hành của các Bác sĩ, của Bộ môn Y đức - Khoa học hành vi (Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch) về mặt chuyên môn, để các chương trình truyền thông - 

giáo dục môi trường và sức khỏe của CLB được diễn ra tốt đẹp. Tính từ đầu năm học 

2014 - 2015, đã có 4 chương trình "Bài giảng xanh - Tương lai xanh" được tổ chức tại 

địa bàn phường 6 và phường 12 của quận 10, thu hút gần 800 lượt các em thiếu nhi 

tham gia. Kết quả bước đầu này là sự khích lệ cho CLB Môi trường nói riêng và Ban 

Thư kí Hội Sinh viên trường nói chung, tiếp thêm động lực cho chương trình trong 

thời gian tới. Hội Sinh viên trường xác định sẽ tập trung triển khai dự án “Bài giàng 

xanh - Tương lai xanh” trong giai đoạn hè 2015, đa dạng hóa đối tượng tham dự, mở 

rộng phạm vi của chương trinh trên địa bàn quận 10, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong giai đoạn thí điểm, phục vụ cho công tác triển khai chính thức dự án. 

  



 

 

85 

GIẢI PHÁP 

XÁC LẬP CHUỖI 7 CHƢƠNG TRÌNH VÀ 5 NGÀY TÌNH NGUYỆN TRONG 

NĂM HỌC 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục đích - Yêu cầu của giải pháp: 

   1.1. Mục đích: 

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm "Thanh niên tình nguyện" 2014 do TW Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh phát động; định hướng đổi mới phong trào tình nguyện của sinh 

viên trường ĐH KHXH&NV. 

- Phát huy thế mạnh của mô hình cụm hoạt động trong việc tổ chức, đổi mới hoạt động 

tình nguyện cấp trường; phát huy thế mạnh chuyên ngành thông qua việc kết hợp hoạt 

động của các khoa/bộ môn. 

- Đa dạng hóa hoạt động tình nguyện cho sinh viên trường bên cạnh tuyến hoạt động 

tình nguyện truyền thống. Kết hợp hài hòa giữa hoạt động tình nguyện trọng điểm và 

hoạt động tình nguyện ngắn hạn, thường xuyên trong năm học nhằm tăng tính đa dạng 

trong hoạt động tình nguyện. 

- Giải pháp hiệu quả thực hiện chỉ tiêu mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình 

nguyện trong năm học. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Hoạt động tình nguyện đa dạng, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội; có định 

hướng chiến lược hoạt động tình nguyện lâu dài, có sản phẩm tình nguyện cụ thể, thiết 

thực.  

- Tính gắn kết tương tác trong các hoạt động tình nguyện và tạo hiệu quả truyền thông. 

Công tác triển khai đồng bộ từ cấp trường đến cấp cơ sở. 

 

2. Nội dung của giải pháp: 

   2.1. Chuỗi "7 chƣơng trình tình nguyện" - xác lập và liên kết các hoạt động tình 

nguyện trọng điểm cấp Trƣờng trong năm học: 

Hội Sinh viên Trường xác lập giải pháp 7 chương trình trọng điểm trong một năm học 

với những yêu cầu:  

- Tạo tính hệ thống, có điểm nhấn và xâu chuỗi các hoạt động tình nguyện trọng điểm 

cấp Trường;  

Thể hiện tính tương tác trong các chương trình tình nguyện lớn cấp trường, vừa vừa 

đặc thù, bản sắc của từng hoạt động tình nguyện lớn, nâng cao chất lượng các hoạt 

động tình nguyện.  

STT 
Chƣơng trình, chiến 

dịch tình nguyện 

Thời gian 

thực hiện 

Nội dung  

hoạt động 
Quy mô triển khai 

1 
Chương trình 

Trung thu yêu thương 
Tháng 9 

- Chăm lo, vui Tết Trung Thu 

cho các đối tượng khó khăn; 

4 cụm hoạt động  

Hội Sinh viên trường; 
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đặc biệt thiếu nhi và người 

gia neo đơn. Tổ chức các 

chương trình văn nghệ vui 

đêm Trung Thu, hướng các 

em thiếu nhi làm đèn lồng, 

tặng bánh và lồng đèn cho 

các đối tượng khó khăn. 

- Chú trọng định hướng công 

tác tổ chức chăm lo các đối 

tượng khó khăn tại các xã ký 

kết xây dựng nông thôn mới 

của Huyện Củ Chi. 

các CLB tình nguyện 

trực thuộc 

2 
Chương trình 

Tự tin đến trường 
Tháng 8-9 

- Hỗ trợ tân sinh viên làm 

thủ tục nhập học, giới thiệu 

về ngành nghề đào tạo; tổ 

chức các hoạt động tìm kiếm 

nguồn học bổng hỗ trợ tân 

sinh viên khóa khăn; các 

hoạt động trang bị kỹ năng 

mềm, phương pháp học đại 

học hiệu quả cho tân sinh 

viên.  

Hội SV Trường 

27 cơ sở Hội 

3 
Chương trình 

Ngày tình nguyện đỏ 

Tháng 11 

Tháng 4 

- Phối hợp với Đoàn TN 

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức 

chương trình "Hiến máu tình 

nguyện" trong sinh viên và 

cán bộ trẻ. 

CLB Tình nguyện  

Lửa tâm 

4 
Chiến dịch 

Xuân tình nguyện 
Tháng 1-2 

- Hoạt động chăm lo cho các 

đối tượng khó khăn nhân dịp 

xuân về; tổ chức các hoạt 

động chăm lo Tết, giới thiệu 

việc làm cho sinh viên khó 

khăn không có điều kiện vê 

quê đón Tết. khăn Là chiến 

dịch tình nguyện trọng điểm 

khởi nguồn từ phong trào 

tình nguyện của sinh viên 

Trường ĐH KHXH&NV. 

Đối với cấp trường: 

- Đội hình thường 

trực tại xã nông thôn 

mới trên địa bàn 

Thành phố 

- Đội hình chuyên 

phát huy đặc trưng 

của chiến dịch Xuân 

tình nguyện. 

 

Đối với cấp khoa/BM 

- Đội hình thường 

trực tại các xã nông 
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thôn mới trên địa bàn 

tỉnh gắn với từng thế 

mạnh chuyên ngành 

của các khoa/bộ môn 

- Đội hình chuyên gắn 

với thế mạnh chuyên 

ngành cụ thể của 

khoa/bộ môn 

5 
Chương trình 

Tháng Ba tình nguyện 
Tháng 3 

- Là chuỗi hoạt động tình 

nguyện cao điểm của các cơ 

sở Hội trong tháng Thanh 

niên. Đồng thời các hoạt 

động hướng đến chăm lo cho 

các đối tượng nữ, chào mừng 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.  

4 cụm hoạt động  

Hội Sinh viên trường; 

các CLB tình nguyện 

trực thuộc 

6 
Chương trình 

Tiếp sức mùa thi 
Tháng 6-7 

- Hoạt động hỗ trợ thí sinh 

tham dự kỳ thi tuyển sinh 

Đại học tại các địa điểm 

Trưởng tổ chức thi tuyển 

sinh 

Hội Sinh viên Trường 

7 
Chiến dịch 

Mùa hè xanh 
Tháng 7-8 

- Chiến dịch tình nguyện có 

quy mô lớn nhất, mang dấu 

ấn đặc trưng của sinh viên 

thành phố. 

Đối với cấp trường: 

- Đội hình thường 

trực tại xã nông thôn 

mới trên địa bàn 

Thành phố và địa bàn 

tỉnh 

- Đội hình chuyên 

phát huy đặc trưng 

của chiến dịch Mùa 

hè xanh. 

 

Đối với cấp khoa/BM 

và các CLB trực 

thuộc: 

- Xác lập các đội hình 

chuyên phát huy đặc 

trưng của chiến dịch 

Mùa hè xanh. 

   2.2. Chuỗi "5 ngày tình nguyện" - phát huy các hoạt động tình nguyện ngắn 

hạn và hoạt động tình nguyện theo dự án tại các cơ sở Hội: 
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Bên cạnh việc xác lập các 07 hoạt động tình nguyện trọng điểm. Hội Sinh viên Trường 

định hướng các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại  đơn vị 

qua mô hình "5 ngày tình nguyện". Theo đó, mỗi cơ sở Hội sẽ tổ chức ít nhất 5 ngày 

tình nguyện trong năm học (trung bình 2-3 hoạt động/học kỳ), tạo sự đa dạng về số 

lượng hoạt động và đáp ứng nguyện vọng được tham gia các hoạt động tình nguyện vì 

cộng đồng thường xuyên của sinh viên. 

- Các ngày tình nguyện được tổ chức theo 04 mô hình, phát huy tính chủ động của chi 

Hội và các CLB - Đội - Nhóm tình nguyện trực thuộc gồm: 

 

STT Mô hình Nội dung hoạt động 
Định hƣớng  

tổ chức 

1 Ngày thứ bảy tình nguyện 

Gắn với các hoạt động tình 

nguyện ngắn hạn của các 

cơ sở Hội như đến thăm 

Mẹ Việt Nam anh hùng, ba 

má phong trào sinh viên 

học sinh, hoạt động hỗ trợ 

du khách nước ngoài; sinh 

hoạt, hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật;... 

chi hội 

2 Ngày Chủ nhật xanh 

- Thực hiện phong trào 

"Lớp học không rác". 

- Sắp xếp, lau dọn bàn ghế 

khu tự học, các ghế đá 

vuồn học tập 

- Vệ sinh khu sinh hoạt 

thanh niên Trường 

- Thực hiện CTTN "Vườn 

cây tuổi trẻ", chăm sóc cây 

xanh trong khuôn viên 

trường 

chi Hội 

3 Hoạt động dự án tình nguyện 

Chú trọng triển khai các dự 

án tình nguyện vừa và nhỏ 

gắn với thế mạnh chuyên 

ngành của sinh viên 

khoa/bô môn. 

Một số dự án đã triển khai: 

- Dự án "Khi năng lượng 

lên tiếng" 

- Dự án "Tuần lễ không tác 

LC HSV khoa/bộ 

môn; các CLB - 

Đội - Nhóm tình 

nguyện trực 

thuộc 
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động - No Impact week" 

- Dự án giáo dục giới tính 

cho học sinh THPT S.E.P 

- Dự án "Trang sách yêu 

thương - Book challenge" 

Dự án "Hành trình tôi đi" 

4 Hoạt động CTXH tại trường 

Công tác phục vụ các sự 

kiện lớn, dịch thuật, hỗ trợ 

sinh viên nước ngoài, hoạt 

động tình nguyện hỗ trợ 

các phòng-ban chức năng 

trong Nhà trường. 

Chi Hội; 

CLB - Đội - 

Nhóm tình 

nguyện trực 

thuộc 

 

3. Đánh giá kết quả thực hiện giải pháp: 

   3.1. Đối với chuỗi "7 chƣơng trình tình nguyện": 

- Việc xác định chuỗi 7 chương trình tình nguyện trong năm học đã giúp Hội Sinh viên 

Trường xác lập các hoạt động tình nguyện có trọng tâm, trọng điểm, tránh tính dàn 

trải. Đồng thời có phương hướng chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác sinh viên 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.  

STT 

Chƣơng trình,  

chiến dịch 

tình nguyện 

Kết quả thực hiện 

1 
Chương trình 

Trung thu yêu thương 

Chương trình “Trung Thu yêu thương” năm 2014 

gồm các hoạt động tình nguyện do các Cụm hoạt 

động HSV Trường đăng cai tổ chức. Các hoạt động 

chủ yếu gồm tặng bánh Trung Thu, lồng đèn, học 

bổng; tổ chức các ngày hội thiếu nhi, chương trình 

văn nghệ; tặng quà cho các gia đình khó khăn.  

Hội Sinh viên trường đã giới thiệu và định hướng 

các cơ sở Hội trong việc lựa chọn địa điểm trọng 

tâm là huyện Củ Chi, đối tượng thụ hưởng và nội 

dung tổ chức hoạt động tình nguyện “Trung thu yêu 

thương”. Qua đó nâng cao chất lượng các hoạt 

động tình nguyện mùa Trung thu của sinh viên 

trường. Tiêu biểu là hoạt động của cụm hoạt động 

số 1 tại xã Phú Hòa Đông – Huyện Củ Chi. 

2 
Chương trình 

Tự tin đến trường 

Hội Sinh viên trường chủ động tìm kiếm và 

đăng tải các thông tin liên quan đến học bổng cho 

tân sinh viên trên website Sức trẻ Nhân Văn. Bên 

cạnh đó, 20 suất học bổng “Đồng hành cùng tân 
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sinh viên” với tổng kinh phí 25 triệu đồng cho tân 

sinh viên trường trong ngày hội chào đón tân sinh 

viên “Tự hào sinh viên ĐH KHXH&NV – ĐHQG-

HCM”. Đây là học bổng từ hoạt động gây quỹ 

“Handmade đồng hành cùng tân sinh viên” của 

chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014. 

3 
Chương trình 

Ngày tình nguyện đỏ 

Trong năm học 2014 – 2015, ngoài việc tổ chức 

hoạt động Hiến máu tình nguyện, Hội Sinh viên 

trường chỉ đạo CLB Lửa Tâm thực hiện việc tuyên 

truyền kiến thức cũng như lợi ích của Hiến máu 

tình nguyện. Kết quả trong năm học 2014 – 2015, 

có 1801 cán bộ - giảng viên – sinh viên đăng kí 

tham gia hiến máu, 1507 trường hợp đủ điều kiện 

hiến, thu được 1507 đơn vị máu. 

4 
Chiến dịch 

Xuân tình nguyện 

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11 năm 2015 

là bước chuyển của một chiến dịch tình nguyện lớn 

và lâu đời bắt nguồn từ sinh viên ĐH KHXH&NV. 

Tiếp nối thành công từ những lần tổ chức trước, 

Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân tình nguyện 2015 xác 

định mặt trận trọng điểm là địa bàn TP.HCM, mà 

cụ thể là đội hình thường trực tại huyện Củ Chi, 

huyện Cần Giờ và đội hình chuyên hoạt động tại 

Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức. Bên 

cạnh đó, chiến dịch cũng mở rộng mặt trận cấp cơ 

sở tại các tỉnh lân cận Thành phố. Hội Sinh viên 

trường cũng tổ chức nhiều nội dung quan trọng 

trong các hoạt động cấp Thành như “Nghìn bánh 

chưng xanh”, “Tổ ấm ngày xuân”, “Nụ cười đón 

Xuân”; các cơ sở Hội cũng mạnh dạn tổ chức mặt 

trận đặc thù. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 

340.335.000 đồng. 

5 
Chương trình 

Tháng Ba tình nguyện 

04 cụm hoạt động đồng loạt tổ chức hoạt động tình 

nguyện tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP. 

Sinh viên tình nguyện đã tổ chức sinh hoạt, chăm 

sóc gần 200 cụ già neo đơn cùng hơn 120 em thiếu 

nhi, bệnh nhi tại bệnh viện. Với tổng kinh phí thực 

hiện gần 7.000.000 đồng. 

Các cơ sở Hội phối hợp cùng Đoàn khoa/BM tổ 

chức chuỗi các chương trình Tư vấn hướng nghiệp 

tại các Trường THPT. Thực hiện cuộc vận động 
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Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn 

mới, Hội Sinh viên trường đã cùng với cụm hoạt 

động số 03 HSV TP tiếp tục đầy mạnh các nội dung 

trong Biên bản kí kết liên tịch cùng huyện Đoàn Củ 

Chi như trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó 

học tốt (20 suất học bổng). 

6 
Chương trình 

Tiếp sức mùa thi 2014 

Chương trình được triển khai tại 10 Hội đồng thi 

của trường thu hút 350 sinh viên tham gia. Chương 

trình đã tư vấn cho tổng số 1708 lượt thí sinh, khảo 

sát và giới thiệu 4907 chỗ trọ. Mỗi Cụm thi cũng 

đăng ký 2 CTTN gây quỹ hỗ trợ Tân Sinh viên với 

tổng số tiền thu về là 7.450.000đ. 

7 
Chiến dịch 

Mùa hè xanh 2014 

Chiến dịch thu hút 486 chiến sĩ tham gia ở 17 đội 

hình. Các đội hình chuyên phát huy được thế mạnh 

chuyên ngành ứng dụng vào thực tiễn, đem lại 

nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, phải kể đến 

như đội hình chuyên Tự hào Việt Nam gắn với 

chuyên ngành của sinh viên Lịch sử, Triết học, 

Nhân học; đội hình chuyên Truyền thông gắn với 

chuyên ngành của Báo chí & Truyền thông; đội 

hình chuyên Ong mở đường, Ong năng động, Tổ 

chức phát triển cộng động của sinh viên khối ngành 

Công tác xã hội, Tâm lý học; đội hình chuyên Ong 

hội nhập của sinh viên khối ngành Đông phương 

học, Văn hóa học; đội hình Dạy ngoại ngữ, Hỗ trợ 

du khách nước ngoài của sinh viên khối ngành 

ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế. 

 

- Hội Sinh viên Trường tặng cường định hướng, tổ chức hoạt động tình nguyện trọng 

điểm cấp trường thông qua mô hình cụm hoạt động, phát huy tính đồng bộ, hiệu quả 

trong tổ chức hoạt động tình nguyện và giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các khoa/bộ 

môn. Tận dụng được nguồn lực và khả năng của cụm hoạt động; tạo điều kiện cho các 

cơ sở Hội yếu tham gia cùng các đơn vị mạnh – vừa được tiếp cận hoạt động vừa học 

tập kinh nghiệm tổ chức. 

- Các hoạt động tình nguyện trọng điểm vừa thể hiện tính thống nhất, vừa thể hiện tính 

đặc trưng, trọng tâm gắn với từng thời điểm cụ thể. Giúp tăng cường tính truyền thông 

và dấu ấn trong sinh viên với từng chương trình tình nguyện.  

- 07 hoạt động tình nguyện trọng điểm dàn trải đều vào các thời điểm trong năm học, 

tạo điều kiện thuận để sinh viên chủ động lựa chọn thời điểm tham gia phù hợp. 
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- Từ 7 chương trình tình nguyện trọng điểm trên, đây là cơ sở để Hội Sinh viên trường  

tổ chức bình chọn và tuyên dương danh hiệu “Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác" 

- 01 trong chuỗi 05 danh hiệu "Làm theo lời Bác" của sinh viên Trường. 

   3.2. Đối với chuỗi "5 ngày tình nguyện": 

- Giải pháp hiệu quả trong việc giúp hội viên, sinh viên đạt tiêu chí "Mỗi hội viên 

tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện" trong Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn 

quốc lần VIII và Nghị quyết Đại hội V Hội Sinh viên Thành phố; đồng thời giúp sinh 

viên rèn luyện tiêu chí "tình nguyện" trong phong trào Sinh viên 5 tốt.  

- Đối với tiêu chuẩn "Sinh viên 5 tốt cấp Trường" qua hai năm 2014 và 2015, ở tiêu 

chí "Tình nguyện tốt", sinh viên phải tham gia ít nhất 02 hoạt động, chương trình tình 

nguyện trong năm học (đảm bảo tổng thời lượng tham gia tối thiểu là 05 ngày). Do đó 

việc "5 ngày tình nguyện" trong năm học tại các cơ sở Hội góp phần nâng cao số 

lượng và chất lượng các hoạt động tình nguyện của các cơ sở, đáp ứng nhu cầu đông 

đảo sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện, không chỉ tập trung vào các 

hoạt động tình nguyện trọng điểm cấp Trường. 

 

- Đối với các Ngày thứ 7 tình nguyện: 

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các chi Hội, gắn với việc thực hiện công trình 

phần việc làm theo lời Bác. 

 

- Đối với các Ngày chủ nhật xanh: 

Tiếp nối kết quả đạt được trong việc thực hiện CTTN “Công trình xanh trong môi 

trường đại học”, Hội Sinh viên trường thường xuyên tổ chức dọn dẹp Khu Sinh hoạt 

thanh niên của trường, các cơ sở Hội thực hiện các ngày Chủ nhật xanh tại khuôn viên 

trường, tổ chức các đợt quét dọn rác trên con đường dẫn vào trường.  

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sinh viên 

và người dân địa phương chung tay bảo vệ môi trường xung quanh. Đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông về biến đổi khí hậu và những tác hại của biến đổi khí hậu qua 

các lớp tập huấn ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt, phát động CTTN Vườn cây Tuổi 

trẻ nhằm tạo cảnh quan cho khu nhà mới xây dựng trong khuôn viên trường tại cơ sở 

Linh Trung, Thủ Đức với tổng kinh phí thực hiện là 15.000.000 đồng. 

 

- Đối với các dự án tình nguyện của các cơ sở Hội: 

Là điều kiện để thúc đầy hoạt động của các CLB tình nguyện của các khoa/bộ môn 

cũng hoạt động sôi nổi. Hiện nay, có 24/26 khoa/bộ môn có CLB – Đội – Nhóm tình 

nguyện. Các đơn vị đã bắt đầu có định hướng tổ chức hoạt động tình nguyện theo 

phương thức dự án: CLB SOS (khoa Tâm lý học) với dự án Giáo dục giới tính S.E.P 

phối hợp cùng tổ chức AISEEC; CLB Open Heart (khoa Ngữ văn Anh) với dự án Dạy 

tiếng Anh cho trẻ em các mái ấm – nhà mở; CLB Đom đóm đêm (khoa BC&TT) với 
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dự án Xây dựng tủ sách cho trường TH Lê Văn Thế (Củ Chi); CLB Ngôn ngữ kí hiệu 

với dự án Tập huấn ngôn ngữ kí hiệu ứng dụng vào hoạt động tình nguyện;… 

Bên cạnh việc tổ chức hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Hội cũng chú trọng đến công 

tác trang bị, nâng cao kĩ năng tình nguyện cho sinh viên trường. Nhiều cơ sở Hội cũng 

đã tổ chức được các hoạt động tình nguyện phát huy tính chuyên ngành tại đơn vị, vừa 

tạo môi trường thể hiện tính tình nguyện trong sinh viên, vừa góp phần giúp sinh viên 

có cơ hội ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.  

4. Định hƣớng phát triển: 

- Tăng cường gắn hoạt động tình nguyện với 5 nội dung: (1) trang bị kiến thức thực 

hành xã hội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; (2) nâng cao nhận thức chính trị, 

hiểu biết về truyền thống và văn hóa địa phương; (3) tuyển chọn và dự nguồn cán bộ 

cho Đoàn TN - Hội SV trường; (4) tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh 

phổ thông trên địa bàn tổ chức chiến dịch; (5) đặc biệt, tạo điều kiện cho sinh viên 

người nước ngoài đang theo học tại Nhà trường tham gia các hoạt động tình nguyện 

nhằm có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán, lối sống nhân dân địa phương. 

- Kết hợp hài hòa giữa hoạt động tình nguyện trọng điểm và hoạt động tình nguyện 

ngắn hạn, thường xuyên trong năm học nhằm tăng tính đa dạng trong hoạt động tình 

nguyện. 

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm 

học. Xây dựng cơ chế công nhận và quy đổi các mục tiêu giá trị của hoạt động tình 

nguyện cấp cơ sở nhằm nâng cao số lượng sinh viên tham gia tình nguyện cũng như 

phát huy tối đa tinh thần của sinh viên trong công tác tình nguyện. 

- Phát huy vai trò của các cơ sở Hội trong việc định hướng các CLB trực thuộc phát 

triển mô hình Xây dựng dự án tình nguyện vừa và nhỏ, chuyên nghiệp hoá và đổi mới 

hoạt động tình nguyện.  

- Phát huy vai trò Ban quản lí Câu lạc bộ - Đội – Nhóm trong việc nâng cao tính 

chuyên nghiệp của hoạt động tình nguyện, kết nối các Câu lạc bộ tình nguyện tự phát 

và định hướng các cơ sở Đoàn - Hội duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ tình nguyện 

cấp khoa/bộ môn 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH “HÀNH TRÌNH GÕ CỬA YÊU THƢƠNG” 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

- Nâng cao tinh thần tình nguyện của sinh viên, giáo dục lý tưởng sống đẹp, sống 

quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 

- Phối hợp thực hiện hoạt động tình nguyện giữa sinh viên trong khoa Vật Lý – 

Vật Lý Kĩ Thuật với các đơn vị, tổ chức, địa phương có mối quan tâm đến những cảnh 

đời bất hạnh kém may mắn trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

- Giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội được trải nghiệm thực tế ngoài xã hội,hiểu 

được nhiều điều hơn về xã hội, giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách của mình.  

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bạn đối với những người có hoàn cảnh 

khó khăn và bất hạnh trong xã hội,tạo dựng tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 

- Rèn luyện tinh thần đoàn kết, cách tổ chức, cách làm việc nhóm cho các thành 

viên trong  đội và cho cả các bạn sinh viên tham gia hoạt động. 

- Làm ấm lòng những người dân có hoàn cảnh khó khăn,để họ thấy được một 

ngày mai tươi sáng hơn, để họ thấy xã hội vẫn luôn quan tâm đến họ và tình thương 

giữa con người với con người luôn hiện hữu trong cuộc sống này. 

- Nắm bắt được những nhu cầu đó, Liên chi hội đã chỉ đạo Đội SVTN tổ chức 

hoạt động tình nguyện Hành trình gõ cửa yêu thương lần II năm 2015. 

2. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC MÔ HÌNH 

- Địa bàn hoạt động: Xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn 

- Điểm nổi bật của hoạt động: hoạt động tình nguyện kết hợp chạy trạm, và đích 

đến chính là ngôi nhà mà các bạn sẽ cùng sinh hoạt với gia đình đó (các gia đình có 

hoàn cánh đặc biệt khó khăn) trong vòng 1 ngày, cùng ăn, cùng ở, cùng sửa san nhà 

cửa. 

- Cụ thể: 

 Tập trung sinh viên, chia sinh viên thành 5 nhóm (5 bạn/nhóm, trong đó bao 

gồm 3 bạn sinh viên và 2 bạn trong BTC), mỗi nhóm sẽ phụ trách một địa điểm. 

 Mỗi nhóm sẽ tìm đến địa điểm được BTC phân công bằng cách giải những mật 

thư mà BTC đã chuẩn bị sẵn và giao cho các nhóm. Nếu đã hết giờ mà nhóm chưa tìm 

được địa điểm của mình thì nhóm sẽ phải nhận một hình phạt mà BTC đưa ra, sau đó 

BTC sẽ dẫn nhóm đến địa điểm của mình. 

 Mỗi nhóm sẽ chia thành 2 nhóm nhỏ: 

 Nhóm 1 (gồm 2 bạn, 1 bạn sinh viên và 1 bạn BTC) sẽ phụ trách phần đi chợ và 

nấu ăn. 

 Nhóm 2 (gồm 3 bạn, 2 bạn sinh viên và 1 bạn BTC) sẽ phụ trách phần dọn dẹp 

vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh nhà. 
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 Các bạn sinh viên cùng ăn cơm trưa, nghỉ trưa cùng với những người trong nhà, 

cùng trò chuyện, chia sẽ và lắng nghe những điều trong cuộc sống của mọi người.                                                        

 Sinh viên cùng nhau thu lượm ve chai ở những nơi gần đó,số tiền kiếm được sẽ 

tặng lại cho gia đình của mỗi nhóm 

 Tặng quà, chào tạm biệt gia đình. 

3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- Qua 2 năm thực hiện, chương trình đã thật sự trở thành một thương hiệu của 

Đội SVTN khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật. 

- Chương trình mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho các chiến sỹ tham gia, để 

lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và chiến sỹ. 

- Hoạt động được ví như Mùa hè xanh Ngoại thành thu nhỏ trong 1 ngày. 

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Cần nhân rộng quy mô cũng như hình thức thực hiện, đề biến hoạt động này 

thành hoạt động thường niên, mà chỉ cần nghe tới là biết ngay của Đội SVTN khoa 

Vật lý – Vật lý Kỹ thuật. 

Cần chủ động tìm thêm nhiều nhà tài trợ, các nhà hảo tâm,…  
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MÔ HÌNH “CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẾN CHI HỘI” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

I. BỐI CẢNH: 

- Chủ đề năm học 2014 – 2015 là “Năm thanh niên tình nguyện”. 

- Tiêu chí “Kỹ năng tốt” đã được đổi thành “Tình nguyện tốt” trong bộ tiêu chí xét 

chọn Sinh viên 5 tốt. Để đảm bảo Sinh viên phải tham gia 05 ngày tình nguyện để có 

thể tham gia xét chọn thì các chương trình tình nguyện do cấp Trường hoặc Liên chi 

hội là còn chưa đủ. 

- Các chương trình tình nguyện được tổ chức trong năm vẫn còn chưa đáp ứng được 

nhu cầu tham gia của Sinh viên nói chung và Sinh viên Đại học Y dược nói riêng. 

- Các chương trình tình nguyện còn tuyển quân với số lượng giới hạn, khiến nhiều sinh 

viên chưa có được cơ hội tham gia. 

- Lịch học nhiều và chồng chéo, do đó sinh viên các khoa khác nhau khó có thể tham 

gia chung chương trình tình nguyện do trường tổ chức. 

 

II. MỤC ĐÍCH 

- Giúp cho sinh viên tiếp cận hoạt động tình nguyện theo một hướng tích cực, tự chủ 

hơn. 

- Giúp sinh viên đạt được 05 ngày tình nguyện trong năm học. 

- Giúp sinh viên hiểu rõ cách thức tổ chức một hoạt động tình nguyện. 

- Giảm thiểu sự quá tải cho hoạt động tình nguyện cấp trường. 

- Mang lại nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tình nguyện hơn cho sinh viên. 

- Là dịp để thắt chặt tình đoàn kết trong sinh viên. 

 

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN: 

Theo chủ trương của Ban chấp hành Hội sinh viên trường, được sự đồng ý của Ban 

giám hiệu, Ban chủ nhiệm các khoa, các Liên chi hội sinh viên đã vận động, hướng 

dẫn các Chi hội tự tổ chức chương trình tình nguyện cho riêng mình. 

- Công tác tìm địa điểm: cho sinh viên tự đưa ra loại hình tình nguyện mình muốn 

tham gia như hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em cơ nhỡ, các mái ấm nhà mở, hay bệnh nhi 

ung thư… sau đó để sinh viên đề xuất địa điểm muốn tham gia, hoặc có thể đề ra trước 

danh sách cho sinh viên chọn lựa. 

- Các công tác giấy tờ: hướng dẫn sinh viên đề ra các hoạt động muốn làm, cung cấp, 

hướng dẫn chi tiết về kế hoạch, dự trù kinh phí tham gia. 

- Công tác tìm nguồn kinh phí: hướng dẫn các cách kiếm kinh phí như đi xin tài trợ, 

hoặc các hoạt động kinh doanh bằng các sản phẩm tự làm, quán triệt không đi xin 

quyên góp cho sinh viên. Từ các hoạt động đã đề ra, hướng dẫn về chi phí cần thiết 

cho sinh viên. 
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- Hỗ trợ giấy giới thiệu, công văn giới thiệu sinh viên đến các địa điểm tình nguyện để 

tiền trạ, cũng như công tác liên lạc với địa phương. 

- Các Chi hội phải trình kế hoạch, dự trù kinh phí rõ ràng với Liên chi hội Sinh viên 

khoa, được sự chấp nhận của Liên chi hội mới có thể tiến hành thực hiện chương trình. 

Bên cạnh đó, các Liên chi hội phải phân công người tham gia, theo dõi, cũng như báo 

lại ngay cho Ban chấp hành Hội sinh viên trường nếu có vấn đề xảy ra, phải luôn đảm 

bảo an toàn cho sinh viên khi tham gia. 

 

IV. KẾT QUẢ - ĐÁNH GIÁ 

Mô hình đã được ứng dụng tại một số khoa và nhìn chung đã thành công và mang lại 

lợi ích cho sinh viên. 

Ưu điểm: 

- Đã giải quyết được vấn đề quá tải cho các hoạt động tình nguyện cấp trường. 

- Giúp sinh viên đạt được 05 ngày tình nguyện trong năm học. 

- Nhận được phản hồi tích cực của địa phương, với số lượng sinh viên vừa đủ, cách 

thức hoạt động sáng tạo. 

- Sinh viên thích được tham gia theo cấp Chi hội hơn là các cấp lớn hơn. 

Nhược điểm: 

- Sinh viên còn bị động trong việc tìm nguồn kinh phí. 

- Số lượng sinh viên tham gia giới hạn, không thể đi xa. 

 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG 

- Nhân rộng mô hình đến tất cả các Chi hội trong trường. 

- Hướng đến mở rộng phạm vi cũng như loại hình tình nguyện cho sinh viên. 

- Khuyến khích các Chi hội tự tổ chức từ 02 chương trình tình nguyện trở lên trong 

năm học.  
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BÁO CÁO MÔ HÌNH 

“SÁCH TRAO TAY – ĐỒNG LÕNG LÀM TÌNH NGUYỆN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện. Tạo điều kiện cho tất cả các bạn sinh viên có 

thể góp sức mình vì cộng đồng, vì xã hội. 

- Tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động tình nguyện. 

- Nâng cao, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tấm lòng nhân ái, đoàn kết ở các bạn 

sinh viên. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Để triển khai thực hiện hữu hiệu, hiệu quả và duy trì thường xuyên công trình này, 

Liên chi hội khoa đã thực hiện các công việc quan trọng sau:  

1. Thông tin sâu rộng trong sinh viên về chương trình tình nguyện sắp được tổ 

chức và chương trình gây quỹ song song. 

- Thông tin được cập nhật thường xuyên trên Page Đoàn – Hội khoa và các kênh 

thông tin khác trên Facebook. 

- Trong các buổi giao ban với các chi hội. 

- Tại các buổi họp lớp, các chi hội cũng thông tin đến hội viên, sinh viên trong 

lớp nhằm mở rộng quy mô gây quỹ, thực hiện một chương trình thật chất lượng và ý 

nghĩa. 

 

2. Tổ chức quyên góp  gây quỹ tạo nguồn kinh phí: 

- Liên Chi Hội kêu gọi quyên góp sách cũ thông qua các kênh thông tin: 

Facebook, thông qua các chi Hội các khóa 2011, 2012, 2013 nhằm đảm bảo thông tin 

được tuyên truyền sâu rộng trong các bạn Hội viên , sinh viên 

- Hình thức gây quỹ: Các bạn Hội viên, sinh viên khóa cũ sẽ quyên góp sách cũ, 

slide bài giảng các môn đã học cho Liên Chi Hội, qua đó Liên Chi Hội sẽ tổng hợp, 

phân loại, bán ra với giá rẻ từ khoảng 5.000 đồng – 10.000 đồng cho các bạn sinh viên 

khóa mới hay các bạn sinh viên có nhu cầu. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để thực 

hiện các chương trình tình nguyện lớn như : “Ánh trăng trẻ thơ 2014”,… 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

- Nhận được sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tình từ phía các bạn sinh viên trong khoa. 

- Tổng số tiền quyên góp được đã được sử dụng để tổ chức các chương trình tình 

nguyện  điển hình như chương trình: “Ánh trăng trẻ thơ 2014” nhằm giúp đỡ trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn có một mùa trung thu thật ấm áp và ý nghĩa. 

- Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái giữa các bạn sinh viên trong khoa. 

- Nâng cao chất lượng các chương trình tình nguyện do khoa tổ chức. 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  
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MÔ HÌNH 

LỚP MỸ THUẬT DÀNH CHO BỆNH NHÂN BỊ TỔN THƢƠNG NÃO 

 

I. NGUYÊN NHÂN ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH: 

- Rối loạn ngôn ngữ thường gặp ở những bệnh nhân bị tổn thương não do đột quỵ, 

chấn thương sọ não hoặc viêm não. Những người này có thể gặp khó khăn trong các 

vấn đề như: diễn tả thông tin bằng lời nói hoặc chữ viết; nghe hiểu hoặc đọc hiểu. Sự 

bế tắc trong giao tiếp hằng ngày gây ra lung túng, căng thẳng cho người bệnh lẫn 

người nhà, lâu ngày có thể dẫn đến trầm cảm và sự cô lập. 

-  Để góp phần cho việc điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân bị tổn thương não, 

giúp bệnh nhân có cơ hội phục hồi tốt hơn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

của họ. Liên chi Hội khoa Mỹ thuật phối hợp với bệnh viện An Bình thành lập nhóm 

sinh viên tham gia dạy vẽ cho các bệnh nhân bị tổn thương não để giúp họ hồi phục 

sức khỏe và hòa nhập với cộng đồng. 

II. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH: 

- Nhóm sinh viên khoa Mỹ thuật phối hợp với bệnh viện An Bình và các nhà hảo tâm, 

nhà tài trợ để tổ chức lớp dạy vẽ cho bênh nhân bị tổn thương não. 

- Thời gian lớp dạy vẽ (hàng tuần): 

+ Chiều thứ 5 ca 1 bắt đầu từ 14h – 15h, ca 2 bắt đầu từ 15h – 16h. 

+ Sáng thứ 6 ca 1 bắt đầu từ 8h – 9h, ca 2 bắt đầu từ 9h – 10h. 

- Tùy vào độ khó của bài học mà thời gian dành cho các bệnh nhân ở mỗi ca có thể 

kéo dài thêm 30 phút. 

- Đối tượng dạy vẽ: Tất cả những bệnh nhân bị tổn thương não. Vì vậy sẽ có  rất nhiều 

độ tuổi khác nhau và tình trạng sức khỏe từng bệnh nhân cũng khác nhau. 

- Nội dung giảng dạy: 

+ Vẽ nét cơ bản (dành cho các bệnh nhân mới mới bắt đầu). 

+ Vẽ các khối cơ bản 

+ Vẽ tranh đề tài tự do, phong cảnh, chân dung, cổ động… (dành cho những bệnh 

nhân đang dần hồi phục). 

+ Tranh xé dán với chất liệu là giấy báo. 

+ Nối các điểm từ các con số thứ tự tạo thành hình rồi tô màu. (Giúp bệnh nhân cải 

thiện trí nhớ về các con số, chữ cái ) 

+ Xếp giấy thành hình, nặn đất sét (Giúp bệnh nhân tư duy và nâng cao khả năng cử 

động của tay) 

+ Vẽ tranh sơn dầu. (Dành cho những bệnh nhân đã hồi phục và có khả năng giao tiếp 

tốt). 

- Nội dung bài vẽ dành cho bênh nhân đi từ cơ bản đến nâng cao và tùy vào từng 

bệnh nhân mà có hướng dạy vẽ khác nhau. Ví dụ: bệnh nhân không thể nói được thì 

dùng phương pháp nói chậm và gợi mở để hướng dẫn bệnh nhân vẽ. Đối với các bệnh 

nhân khôn nói được và không thể cử động được tay phải thì phải hướng dẫn bệnh nhân 
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làm quen với việc cầm viết bằng tay trái và cho bệnh nhân tập vẽ những nét cơ bản 

nhất. 

III. HIỆU QUẢ: 

- Lớp mỹ thuật dành cho bệnh nhân bị tổn thương não được nhận định đã giúp các bác 

sĩ rất nhiều trong việc điều trị bệnh cho các bệnh nhân; giúp cho các bệnh nhân có thể 

tự vẽ ra và gửi gắm tâm tư của họ trong bức vẽ đến với những người thân xung quanh 

họ, giúp họ nhanh chóng hồi phục và tránh dẫn đến việc trầm cảm và sự cô lập. 

- Bên cạnh đó, còn giúp cho các bạn sinh viên có thể nâng cao tay nghề, nâng cao năng 

lực sư phạm để có những bước chuẩn bị tốt nhất khi các bạn ra trường, về công tác tại 

các trường phổ thông. 

IV. HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT 

- Tiếp tục phát triển và mở rộng mô hình cũng như tuyên truyền đến mọi người để 

những ai có người thân bị tổn thương não có thể đến tham gia để cải thiện, phục hồi 

sức khỏe. Ngoài ra Đoàn khoa còn muốn hướng đến các đối tượng bệnh khác để giúp 

các bác sĩ trong việc điều trị cho các bệnh nhân. 

- Tổ chức những buổi đi vẽ ngoại khóa để bệnh nhân thay đổi không khí nhằm tạo điều 

kiện cho bệnh nhân hòa nhập với cuộc sống và môi trường bên ngoài. 

- Đoàn khoa Mỹ thuật phối hợp với bệnh viện An Bình tổ chức một buổi triển lãm các 

tác phẩm tiêu biểu của các bệnh nhân bị tổn thương não tại phòng tranh của trường 

Đại học Sài Gòn nhằm giới thiệu, tuyên truyền đến mọi người về bệnh nhân bị tổn 

thương não, qua đó đồng cảm với những người bệnh và giúp họ hòa nhập với xã hội 

để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 

Phối hợp với các Đoàn khoa khác trong trường nhằm phát huy chuyên môn, khả năng 

của các bạn sinh viên trong việc hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG ĐH SÀI GÕN  
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MÔ HÌNH 

ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN DU LỊCH HỖ TRỢ KHÁCH NƢỚC NGOÀI 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. GIỚI THIỆU: 

Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi thu hút số lượng du khách lớn nhất Việt Nam. Với vẻ 

đẹp và sự năng động của mình, thành phố mang tên Bác đang là lựa chọn hàng đầu khi 

du khách nước ngoài đến với Việt Nam. 

Tuy nhiên du khách đến Việt Nam vẫn gặp một số khó khan nhất định như khó khăn 

khi tìm đường, sự chèo kéo của du khách, tìm nơi hướng dẫn du lịch đáng tin cậy. 

Xuất phát từ những khó khan trên, Hội sinh viên trường Đại học Sài Gòn đã phối hợp 

với Quận đoàn Quận 1 thành lập “Đội hình tình nguyện du lịch hỗ trợ khách nước 

ngoài” trên địa bàn quận 1, nhằm tạo cầu nối hướng dẫn về các địa điểm du lịch trong 

nước và quận 1, qua đó thể hiện tinh thần hiếu khách của người Việt Nam, góp phần 

xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, an toàn.  

  

II. MỤC TIÊU: 

Thu hút đông đảo sinh viên tham gia, chia thành từng đội hình nhỏ với số lượng 5 – 10 

người/ đội hình , thường xuyên trực ở các chốt trực tiêu biểu. 

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể về đường đi, các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Hồ 

Chí Minh cho khách du lịch. 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, trình độ tiếng Anh cho sinh viên 

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Thời gian thực hiện: Tháng thanh niên 

2. Địa điểm thực hiện: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM. 

3. Nội dung cụ thể:  

3.1. Tập hợp các ấn phẩm cho khách du lịch: 

Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin quận 1 xin hỗ trợ những ấn phẩm cho khách 

nước ngoài như: bản đồ du lịch quận 1 (các tuyến đường, tuyến xe buýt, các công trình 

kiến trúc, địa chỉ lịch sử văn hóa trên địa bàn quận 1, các khu vui chơi giải trí cũng 

như khách sạn uy tín); các ấn phẩm quảng cáo tuyên truyền về các ngày lễ lớn. 

3.2. Thành lập đội hình tình nguyện và tổ chức tập huấn cho các tình nguyện 

viên: 

Triển khai thông tin và nội dung của mô hình này cho tất cả các chi hội, phát phiếu 

đăng kí cho các bạn Hội viên, sinh viên có nhu cầu nguyện vọng muốn tham gia. Tùy 

vào số lượng sinh viên đăng ký chia thành 3 – 4 đội hình nhỏ ở từng chốt trực khác 

nhau.  

Tổ chức những buổi tập huấn cho các tình nguyện viên trước khi ra quân về kỹ năng 

giao tiếp ứng xử và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kỹ năng xử lý tình huống… 
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3.3. Hoạt động của đội hình: 

Các đội hình trực ở các chốt thường xuyên có khách du lịch nước ngoài như ngã tư 

Bùi Viện – Đề Thám, công viên 23/9, Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Nguyễn 

Huệ… với những hoạt động chính như sau: 

- Phát bản đồ thành phố, bản đồ xe buýt số 35, các ấn phẩm, tập san những địa điểm ăn 

uống, vui chơi giải trí. 

- Hướng dẫn đường đi cho khách (đối với một số trường hợp có thể dẫn khách đến tận 

nơi nếu đường đi khó), giải đáp các thắc mắc của khách du lịch. 

- Giới thiệu, gợi ý những địa điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa muốn tham quan. 

 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Kết quả đạt đƣợc: 

Chương trình thu hút gần 100 Hội viên, sinh viên tham gia với tinh thần nhiệt tình, 

năng động.  

Hỗ trợ hơn 150 khách du lịch nước ngoài, tạo được hình ảnh tốt đẹp của sinh viên Việt 

Nam trong mắt người nước ngoài 

Các tình nguyện viên được nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như kỹ năng giao tiếp rõ 

rệt, hầu hết các Hội viên sau hơn một tháng tham gia đã tự tin với khả năng nói tiếng 

Anh của mình. 

2. Kinh nghiệm rút ra – Hƣớng phát triển: 

Thời gian thực hiện còn tương đối ngắn, chưa triển khai được lâu dài do điều kiện học 

tập và làm việc của các tình nguyện viên chưa sắp xếp được. 

Cố gắng tăng thêm nhiều buổi tập huấn về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, kỹ năng giao 

tiếp cho tình nguyện viên. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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V. SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ: 

MÔ HÌNH 

CHUỖI CHƢƠNG TRÌNH “SẮC MÀU ASEAN” – TRANG BỊ KIẾN THỨC 

VÀ KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục đích: 

- Triển khai nội dung chiến lược về văn hóa đại học trong sinh viên: phát huy văn hóa 

đại học của sinh viên trường ĐH KHXH&NV, phát huy thế mạnh chuyên môn và ứng 

dụng kiến thức của sinh viên khối ngành xã hội – nhân văn vào thực tiễn đời sống, 

nhất là trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

- Thiết thực hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình hội 

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. Thể hiện ý thức và vai trò của sinh viên Đại học 

KHXH&NV trong tiến trình toàn cầu hóa, khu vực hóa.  

2. Nội dung mô hình: 

   2.1. Triễn lãm “Hành trình ASEAN” 

- Triển lãm hình ảnh, hiện vật về đất nước, con người các nước ASEAN, các hình ảnh 

hướng tới năm hội nhập cộng đồng chung ASEAN 2015. 

- Triển lãm tranh kí họa về biểu tượng đặc trưng của từng nước. 

- Mỗi ngày thể hiện nổi bật đặc trưng văn hóa của một trong mười quốc gia ASEAN, 

dần tạo lập một hành trình tìm hiểu văn hóa, thu hút sự quan tâm chú ý của các bạn 

sinh viên đến buổi tọa đàm và chương trình “Sắc màu ASE 

AN” diễn ra trong khuôn khổ ngày hội Sức trẻ Nhân văn. 

   2.2. Chuỗi gian hàng “Khám phá ASEAN”  

Diễn ra song song với Triễn lãm “Hành trình ASEAN”, tương ứng với chủ đề mỗi 

ngày một đất nước ASEAN. 

- Gian hàng “ASEAN trong tôi”: đố vui  kiến thức về các nước ASEAN.  

- Gian hàng “ASEAN xin chào”: hướng dẫn một số nghi thức chào hỏi, các câu nói 

trong giao tiếp thường ngày của các nước ASEAN.  

- Gian hàng “ASEAN mỉm cƣời”: chụp hình với trang phục các nước ASEAN, mô 

hình, ấn phẩm triễn lãm. 

- Gian hàng “ASEAN khéo tay”: trưng bày các sản phẩm handmade, thổ cẩm, quà 

lưu niệm,... mang đặc sắc của các nước ASEAN. 

- Gian hàng “ASEAN ngọt ngào”: trưng bày ẩm thực của các nước ASEAN. 

   2.3. Tọa đàm “Sinh viên ĐH KHXH&NV với hội nhập cộng đồng chung 

ASEAN”:  

- Trang bị các kỹ năng cần thiết về hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập ASEAN cho 

sinh viên ĐH KHXH&NV nói riêng và sinh viên các trường trong khối ĐHQG nói 

chung. 
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- Giới thiệu những kiến thức cần có cho sinh viên trong việc chuẩn bị, tìm kiếm cơ hội 

và xây dựng hồ sơ học bổng du học trong cộng đồng các nước ASEAN. 

   2.4. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức “ASEAN trong tôi”: 

Thi tìm hiểu kiến thức về tổ chức ASEAN và các nước ASEAN, xoay quanh các lĩnh 

vực: văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,... 

   2.5. Chƣơng trình nghệ thuật “Sắc màu ASEAN” 

Hành trình đi qua các nước ASEAN được thể hiện thông qua: 

- Biểu diễn các điệu múa truyền thống của các nước ASEAN, tái hiện lại các hoạt 

động sinh hoạt văn hóa dân gian của các nước ASEAN. 

- Giao lưu, tìm hiểu về những phong tục ngày tết truyền thống từ các khách mời là 

sinh viên đến từ nước bạn Lào, hiện đang học tập và làm việc tại trường ĐH 

KHXH&NV. 

- Tương tác với khán giả thông qua các trò chơi cung cấp kiến thức về văn hóa các 

nước ASEAN.  

3. Kết quả thực hiện mô hình: 

- Các hoạt động triển lãm thu hút hơn 2000 lượt sinh viên tham quan và tham gia mỗi 

ngày. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức “ASEAN trong tôi” thu hút hơn 200 sinh viên đăng 

ký tham gia dự thi. 

- Trang bị kiến thức và kỹ năng về hội nhập ASEAN cho gần 400 sinh viên thông qua 

tọa đàm “Sinh viên ĐH KHXH&NV trong hội nhập cộng đồng chung ASEAN”. 

- Chương trình nghệ thuật “Sắc màu ASEAN” thu hút gần 300 sinh viên tham gia. 

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình tại đơn vị: 

   4.1. Mặt thành công:  

- Các hoạt động triển lãm diễn ra trong thời gian dài (10 ngày) tạo được hiệu ứng lan 

tỏa trong sinh viên, đạt hiệu quả truyền thông cao trong việc thu hút sinh viên tham gia 

các hoạt động khác trong ngày cuối cùng của chuỗi chương trình.  

- Trang bị phong phú về kiến thức (kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị,…) và kỹ năng 

(giao lưu quốc tế, giao tiếp, chuẩn bị hồ sơ du học,…) với các hình thức đa dạng, sinh 

động cho sinh viên. 

- Phát huy ưu thế giảng viên trường trong việc mời làm diễn giả, cố vấn chương trình. 

   4.2. Mặt hạn chế:  

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ cho số lượng lớn nhu cầu sinh viên tham gia.  

- Các ấn phẩm triển lãm còn thiếu sự đa dạng, phương án trưng bày còn đi theo lối 

mòn, chưa có sự đột phá mới. 

5. Hƣớng phát triển: 

- Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ bên ngoài. Từ đó tạo nguồn kinh phí lớn 

để đầu tư hơn về công tác tổ chức, đặc biệt là đầu tư cho các ấn phẩm triển lãm: trang 

phục các nước, tượng điêu khắc, tranh ảnh, ẩm thực,… Đổi mới, sáng tạo các hình 

thức triễn lãm mới, vừa tận dụng được khuôn viên trường, vừa tiếp cận đến đông đảo 

sinh viên, vừa mới lạ sinh động, thu hút sinh viên quan tâm và tham gia.  
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MÔ HÌNH EDU TALKS 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích mô hình: 

- Trao đổi kiến thức về văn hóa thông qua đó nâng cao khả năng ngoại ngữ của sinh 

viên trong khoa và cả sinh viên nước ngoài khi tham gia. 

- Nâng cao kỹ năng (đặc biệt kỹ năng nghe, nói) trong tiếng Anh cho sinh viên Việt 

Nam và tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. 

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, gắn kết sinh viên. 

2. Nội dung: 

- Mỗi tuần, các nhóm sẽ tập trung sinh hoạt vào chủ nhật với một sinh viên nước ngoài 

đang theo học tại trường. 

- Mỗi tuần sẽ có một chủ đề (về văn hóa, ẩm thực, du lịch,..) các thành viên sẽ có một 

tuần để chuẩn bị nội dung trò chuyện về chủ đề đó. 

- Cuối mỗi tuần, chủ trì sẽ thông báo chủ đề cho tuần kế tiếp. 

- Địa điểm học sẽ được thay đổi mỗi tuần ( ở dãy nhà tự học, công viên, quán trà 

sữa,…). 

- Cuối mỗi buổi, chủ trì sẽ tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học và thông báo địa 

điểm học cho buổi tiếp theo. 

* Giải pháp: 

- Tuyên truyền đến từng sinh viên khoa thông qua fanpage Đoàn Hội khoa Giáo dục, 

tại các group của từng lớp, group của câu lạc bộ Nhà giáo dục trẻ. 

- Thông báo công khai trên website của khoa. 

- Tổ chức quán triệt mô hình này cho sinh viên trong đầu mỗi năm học, khóa học. 

- Giáo viên chủ nhiệm từng lớp phổ biến tới toàn thể sinh viên. 

 - Cơ sở Hội kết hợp với Liên chi hội nắm danh sách học viên là sinh viên trong khoa 

và sinh viên nước ngoài khi tham gia để giám sát, nắm bắt tình hình phát triển của mô 

hình. 

4. Kết quả thực hiện mô hình tại đơn vị: 

- Sinh viên trong khoa đã trang bị những kỹ năng cơ bản và ứng dụng nó trong việc lấy 

bằng A (sinh viên năm 1 và 2). Bên cạnh đó còn được bổ sung kiến thức về các nền 

văn hóa, phong tục tập quán, nền giáo dục,… của các nước trên thế giới thông qua các 

buổi học với các bạn sinh viên nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau. 

- Sinh viên nước ngoài có thêm cơ hội nâng cao trình độ tiếng Việt của mình cũng như 

hiểu hơn về văn hóa Việt, con người Việt thông qua quá trình giao lưu với sinh viên 

Việt Nam ngoài những giờ học chính khóa tại trường. 

- Các sinh viên trong CLB tham dự các buổi gặp gỡ, giao lưu với sinh viên nước ngoài 

như: Buổi giao lưu với trường ĐH Chinan, Đài Loan; Chương trình tìm hiểu hệ thống 

giáo dục của nhà trường với ĐH Malaya, Malaysia... 
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5. Bài học kinh nghiệm: 

- Xây dựng được mô hình học tập tiến bộ, hiệu quả trong sinh viên. 

- Đổi mới hình thức học tiếng Anh bên cạnh đó mở ra cơ hội được học hỏi thêm về 

nhiều nền văn hóa trên thế giới và giúp cho sinh viên nước ngoài theo học tại trường 

thêm yêu tiếng Việt thông qua văn hóa Việt, con người Việt. 

- Có kinh ngiệm để ứng dụng vào chuyên ngành học và nghề nghiệp sau này. 

6. Hƣớng phát triển: 

- Tăng số buổi học trong tuần lên từ 2 – 3 buổi/tuần. 

- Thu hút thêm nhiều đối tượng sinh viên trong trường và sinh viên nước ngoài đang 

theo học tại trường tham gia mô hình. 

- Không ngừng cải thiện, đổi mới phương thức thực hiện. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

CHƢƠNG TRÌNH GIAO LƢU TÌNH NGUYỆN QUỐC TẾ 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. MỤC ĐÍCH 

- Tham gia hỗ trợ các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại xã Bình Khánh - 

huyện Cần Giờ. 

- Tạo môi trường giao lưu quốc tế của sinh viên trường trước thềm AEC 2015. 

- Xây dựng đội ngũ sinh viên nòng cốt phụ trách công tác đón tiếp và thực hiện 

chương trình cho các hoạt động giao lưu quốc tế, định hướng thành lập Ban quốc tế 

Hội Sinh viên trường. 

- Xây dựng mối quan hệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG - HCM 

và Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc). 

2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 

2.1. Thời gian: Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 30/01/2015 

2.2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Chương trình Bảo trợ xã hội 

Thảo Đàn – Quận 3, Mái ấm Nhà An toàn – Quận Gò Vấp, Mái ấm Hoa Hồng – Quận 

7, Ấp Bình Trung – Xã Bình Khánh – Huyện Cần Giờ. 

2.3. Đối tƣợng tham gia: 22 sinh viên và 4 Giảng viên Trường Đại học Pukyong – 

Hàn Quốc, 16 tình nguyện viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (bao gồm 6 điều 

phối viên và 10 cộng tác viên) 

3. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Chương trình bao gồm các hoạt động tình nguyện của sinh viên 2 trường thực hiện 

tại các đơn vị xã hội. Trong suốt quá trình diễn ra chương trình có đội ngũ tình nguyện 

viên bao gồm cán bộ nhà trường và sinh viên (6 người) tham gia trực tiếp hỗ trợ điều 

phối và hỗ trợ các công tác chuẩn bị và đón tiếp đoàn Đại học Pukyong.   

- Nhóm sinh viên tình nguyện của Hàn Quốc sẽ tham gia đóng góp kinh phí xây dựng 

và tham gia trang trí một căn nhà tình thƣơng tại ấp Bình Trung – xã Bình Khánh – 

huyện Cần Giờ, đến thăm hỏi và giúp đỡ trong sinh hoạt của các làng nghề bánh tét, 

đan lưới, nuôi tôm,…đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa, thực hiện 

công trình tại 2 mái ấm nhà mở gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội Thảo Đàn – Quận 

3 và Mái ấm Nhà An Toàn – Quận Gò Vấp và trƣờng tiểu học Thiên Hộ Dƣơng – 

Quận 10. 

- Toàn bộ đoàn Hàn Quốc sẽ di chuyển đến các địa điểm bằng xe do Ban tổ chức 

chuẩn bị và ở qua đêm tại Nhà khách Công Đoàn TP. Hồ Chí Minh trong suốt lộ trình. 

- Vào 2 ngày 24,25/01/2015, đoàn Hàn Quốc sẽ thực hiện chuyến du lịch vòng quanh 

thành phố để tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống, lịch sử của TP. Hồ Chí Minh 

và vùng Nam Bộ. 

4. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
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- Liên hệ và bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho người tham gia. 

- Thiết kế các phương án đón tiếp sinh viên Hàn Quốc, tiền trạm và chuẩn bị các nội 

dung trong chương trình 

- Liên hệ các đơn vị có liên quan cùng tham gia phối hợp. 

- Quản lý đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ chương trình. 

- Tham gia cùng BTC thực hiện các nội dung, huy động sinh viên tham gia, hỗ trợ 

tiền trạm. 

- Công tác tuyên truyền và giao lưu sinh viên. 

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Với tƣ cách là đơn vị đăng cai, Hội Sinh viên trường đã tổ chức thành công 

chương trình, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giảng viên và sinh viên Hàn Quốc. 

Do toàn bộ ý tưởng thực hiện chương trình đều do Hội Sinh viên trường thiết kế nên 

mang một nét rất riêng và tạo ấn tượng mạnh từ phía đoàn sinh viên Hàn Quốc khi đặt 

chân đến Việt Nam. 

- Trong quá trình thực hiện tình nguyện, các sinh viên Hàn Quốc cảm nhận đƣợc 

nỗi khó khăn của các đơn vị xã hội, bản thân họ cũng đã nhận lại được tình cảm cũng 

như trải nghiệm khi đến các địa phương, từ đó trưởng thành và bản lĩnh hơn, điều này 

phản ánh đúng mục tiêu chung của toàn bộ chương trình. 

- Đội ngũ điều phối viên bao gồm 6 sinh viên, là những sinh viên 5 tốt tiêu biểu của 

trường và là những sinh viên hoạt động tích cực trong lĩnh vực giao lưu quốc tế như 

Lê Yên Thanh, Nguyễn Hoàng Nhật Minh, Nguyễn Lê Phƣơng Tâm,… đã góp 

phần rất lớn vào thành công chung của chương trình vì đã hoàn thành tốt vai trò thiết 

kế hoạt động, bám sát nhu cầu và theo dõi, hỗ trợ hoạt động của sinh viên Hàn Quốc, 

tạo ấn tượng tốt với sinh viên Hàn Quốc về sinh viên trường năng động, bản lĩnh, sáng 

tạo. 

- Thông qua chương trình, Hội Sinh viên trường còn có cơ hội giới thiệu về các hoạt 

động tình nguyện của sinh viên thành phố, tiêu biểu là mùa hè xanh, cũng như các 

nét văn hóa, ẩm thực, con người thành phố trong buổi tiệc chào đón. Bên cạnh đó, 

trong quá trình đi đến các di tích lịch sử như Địa đạo Củ Chi, các sinh viên Hàn Quốc 

có cơ hội tìm hiểu thêm về chiến tranh tại Việt Nam cũng như những nghị lực phi 

thường của nhân dân ta trong 2 cuộc kháng chiến. 

- Hoạt động của đoàn sinh viên được cập nhật liên tục, trở thành sự kiên tiêu biểu, 

nổi bật của Hội Sinh viên trƣờng. Với lần đầu tiên đăng cai hoạt động giao lưu quốc 

tế của trường theo mô hình mới, Hội Sinh viên trường đã được Đảng ủy – Ban giám 

hiệu trường tin tưởng và ghi nhận những thành quả đạt được và giao trọng trách xây 

dựng các chương trình trong thời gian sắp tới. 

6. ĐỊNH HƢỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Từ thành công của mô hình với trường Đại học Pukyong, Hội Sinh viên trường đã 

được Ban giám hiệu trường đặt hàng thiết kế các mô hình để giới thiệu cho các trường 
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trên thế giới, xem đó như là 1 tín chỉ giáo dục quy đổi đối với các trường tham gia, trở 

thành một khóa học ngoại khóa rèn luyện cho sinh viên quốc tế. 

- Hội Sinh viên trường cũng xác định xây dựng đội ngũ nòng cốt để tham gia với tư 

cách điều phối viên cũng như cộng tác viên trong các hoạt động, tiến tới xây dựng Ban 

Quốc tế Hội Sinh viên trường, cùng với Ban Giáo dục, Ban Học tập, Ban Thể thao, 

Ban Tình nguyện triển khai sâu rộng, tạo môi trường hỗ trợ các bạn sinh viên phấn đấu 

trở thành sinh viên 5 tốt. 

- Phối hợp với phòng Quan hệ Quốc tế và Quản lý dự án mở rộng, duy trì các mối 

liên hệ với các trường, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cho các chương trình của các 

trường trong khối ASEAN cũng như trên thế giới.  
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MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ QUAN HỆ QUỐC TẾ 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

II. MỤC ĐÍCH 

- Là dịp để thắt chặt tình đoàn kết của Sinh viên trong nước và quốc tế. 

- Cung cấp cho sinh viên thông tin về cơ hội và cách thức tiếp cận các nguồn học 

bổng/chương trình trao đổi sinh viên/du học với các trường đại học tại 3 nước Thái 

Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN: 

- Tổ chức các buổi hội thảo du học, hội thảo con đường sau đại học dành cho sinh viên 

dược, cụ thể đã tổ chức 2 buổi Hội thảo du học và thu hút đông đảo sự tham gia của 

sinh viên cũng như các thầy cô Khoa Dược: 

+ Hội thảo du học sau đại học ngành Dược lần 1: Du học Châu Á – Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Thái Lan với sự tham gia của gần 200 bạn sinh viên và các thầy cô: PGS. TS. 

Nguyễn Thiện Hải, PGS. TS. Đặng Văn Tịnh, NCS. Võ Quang Trung. 

+ Hội thảo du học sau đại học ngành Dược lần 2: Du học Châu Âu – Mỹ – Anh, Pháp, 

Hà Lan, Áo, Mỹ với sự tham gia của gần 200 bạn sinh viên và các thầy cô: PGS. TS. 

Trần Cát Đông, TS. Nguyễn Hương Thảo, TS. Đỗ Thị Hồng Tươi, TS. Phan Văn Hồ 

Nam, ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương. 

- Liên kết mạng lưới sinh viên Dược đang du học tại một số các nước trên thế 

giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Pháp, Hà Lan, Áo, Mỹ. 

- Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên, cụ thể thông qua các hoạt động của: 

 Nhóm Anh văn PEC: tổ chức cuộc thi học thuật The Choice 2, nhiều buổi Offline 

Meeting PEC, thực hiện dự án Flash Card từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho 

sinh viên dược. 

 Nhóm tiếng Pháp: tổ chức chương trình Ngày hội Pháp ngữ, hỗ trợ sinh viên khối 

tiếng Pháp trong việc học tập, tìm kiếm học bổng, thông tin về chương trình học, 

đời sống sinh viên tại Pháp… 

IV. KẾT QUẢ - ĐÁNH GIÁ 

Mô hình đã được ứng dụng tại một số khoa và nhìn chung đã thành công và mang lại 

lợi ích cho sinh viên. 

Ưu điểm: 

- Giúp sinh viên trao đổi học hỏi được kiến thức và giao tiếp thuận lợi hơn. 

- Thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia hưởng ứng. 

- Tạo điều kiện cho các bạn giao lưu với các bạn sinh viên từ nước ngoài. 

Nhược điểm: 

- Sinh viên còn bị động trong việc giao lưu trao đổi bằng tiếng nước ngoài. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG 

- Nhân rộng mô hình đến tất cả các Liên chi hội HSV Khoa trong trường. 

- Tổ chức các chương trình, giao lưu với người nước ngoài để các bạn hiểu và học hỏi.  
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GIẢI PHÁP 

HỖ TRỢ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM 

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 

I. THỰC TRẠNG 

Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với đặc điểm là nơi tập hợp nhiều sinh viên 

đến từ các tỉnh nông thôn, miền núi, những vùng gặp nhiều khó khăn không có điều 

kiện học tập tiếng Anh tốt nên việc chênh lệch trình độ trong trường rất lớn, điều đó 

gây khó khăn trong phương pháp giảng dạy của giảng viên. Sinh viên không đủ kiến 

thức để có thể học tập cũng dễ nản chí và một bộ phận không nhỏ sinh viên coi môn 

tiếng Anh (ngoại ngữ 2) là môn học “ám ảnh” nhất trong những năm học đại học. Bên 

cạnh đó, có thể nói rằng, ngoại ngữ là tiêu chuẩn quan trọng của danh hiệu Sinh viên 5 

tốt – danh hiệu mà sinh viên luôn cần phải phấn đấu để đạt được; việc sử dụng ngoại 

ngữ càng trở nên nhu cầu bức thiết trong tình trang hội nhập hiện nay. Chính vì vậy 

việc hỗ trợ sinh viên phát triển trình độ, kỹ năng ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay là 

rất cần thiết.  

Với những thực tế và mục đích đó, Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh xây dựng giải pháp “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên trường 

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”. 

II. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ một cách độc lập, tự tin giao tiếp, học tập và 

làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đưa ngoại ngữ trở thành thế mạnh 

của sinh viên Sư phạm. 

- Giúp sinh viên tự tin trong quá trình hội nhập trong cộng đồng ASEAN và thế giới. 

Giới thiệu bản sắc văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến với cộng đồng sinh viên thế giới 

thông qua các chương trình, hoạt động giao lưu, học tập…  

- Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, 

gắn liền với kỹ năng chuyên môn.  

- Phát huy vai trò của Hội Sinh viên, tăng cường sự chủ động của cơ sở trong việc hỗ 

trợ sinh viên tiếp cận những chương trình học chất lượng nhằm nâng cao khả năng 

ngoại ngữ của sinh viên trong quá trình học tập tại trường. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- 75% sinh viên sau khi ra trường có năng lực sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại 

ngữ. 

- Thành lập các câu lạc bộ Ngoại ngữ chủ yếu bước đầu tại các khoa ngoại ngữ (Anh, 

Pháp, Nga, Trung Nhật) hoạt động thường xuyên và có hiệu quả.  

- Mỗi cơ sở Đoàn - Hội có ít nhất 01 hoạt động trọng điểm/ năm học giúp sinh viên 

nâng cao trình độ ngoại ngữ.  
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- 100% sinh viên năm nhất được thi thử TOEIC, phân loại trình độ ngoại ngữ và có tư 

vấn hỗ trợ.  

- Hỗ trợ 1.000 suất học bổng Anh ngữ (toàn phần và bán phần) cho sinh viên/năm. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động định hƣớng với quy 

mô lớn góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ trong sinh viên: 

- Các hoạt động tuyên truyền giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ 

trong thời đại hiện nay.  

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động, sử 

dụng các công cụ mạng xã hội, diễn đàn sinh viên để nâng cao nhận thức, thay đổi tư 

duy về khả năng và cách học ngoại ngữ trong sinh viên. 

- Mở các diễn đàn sinh viên trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông của Hội 

Sinh viên Trường về đánh giá thực trạng cũng như nêu giải pháp, phương pháp để hỗ 

trợ sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ trong quá trình Hội nhập quốc tế. 

- Tổ chức các sân chơi cấp trường: các hội thi, liên hoan văn nghệ, cuộc thi hùng biện 

Tiếng Anh, Olympic Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga với các hình thức đa dạng, 

phong phú nhằm tạo sự gần gũi và khuyến khích sinh viên tham gia. Qua sân chơi, sẽ 

tạo thêm động lực và sự yêu thích việc học ngoại ngữ trong sinh viên. 

- Xây dựng các chuyên mục học liệu tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, vận động sinh 

viên tích cực tham khảo các nguồn học liệu bằng tiếng Anh tạo thói quen việc nghiên 

cứu tài liệu.  

- Trong các CLB học thuật tại các Liên chi Hội, thường xuyên sử dụng tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành để giúp sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ.  

2. Xây dựng tiêu chí trình độ ngoại ngữ vào các giải thƣởng của sinh viên; công 

tác cán bộ Hội Sinh viên:   

- Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí các giải thưởng cấp Trường có chú trọng đến năng 

lực sử dụng ngoại ngữ của sinh viên: Sinh viên 5 tốt, Bí Thư chi Đoàn xuất sắc, Thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác, Người Sư phạm… Nâng chất tiêu chuẩn ngoại ngữ cấp 

Trường trong danh hiệu Sinh viên 5 tốt để sinh viên liên tục rèn luyện, phấn đấu trau 

dồi khả năng ngoại ngữ của mình. 

- Trong công tác cán bộ, chú trọng phát triển, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho cán bộ 

Đoàn - Hội các cấp; việc quy hoạch và các vị trí chủ chốt phải có yêu cầu trình độ 

ngoại ngữ (Hiện tại B1 hoặc tương đương đối với vị trí chủ chốt Hội Sinh viên 

Trường, A đối với BCH Hội Sinh viên Trường).  

3. Tăng cƣờng công tác phối hợp, kết nối với các đơn vị chuyên đào tạo ngoại 

ngữ; phát huy nguồn lực xã hội trong việc giúp sinh viên nâng cao trình độ ngoại 

ngữ: 

- Phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ của Trường, Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm 

Anh ngữ VASS thường xuyên có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn được nâng cao trình độ ngoại ngữ gồm: các suất học bổng toàn 
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phần, bán phần; các chương trình vui học và tham gia miễn phí các câu lạc bộ Anh 

ngữ tại các Trường/Trung tâm; tổ chức các diễn đàn, các chuyên đề về phương pháp 

học ngoại ngữ hiệu quả cho sinh viên; Kết nối, giới thiệu các chương trình hỗ trợ sinh 

viên của các Trung tâm ngoại ngữ phù hợp với sinh viên.  

- Phối hợp cùng Trung tâm Anh ngữ VASS tổ chức việc kiểm tra, thi thử trình độ 

ngoại ngữ của sinh viên trường. Từ đó có kế hoạch hiệu quả trong việc nâng cao trình 

độ ngoại ngữ trong sinh viên trường. 

4. Tổ chức các chƣơng trình trọng điểm: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông và tổ chức các hoạt động 

trọng điểm như: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh bảng chuyên và 

không chuyên, Olympic Tiếng Trung, Tiếng Nga, Hội thi văn nghệ Tiếng Anh ED 

Medoly, Hội thi tài năng ngoại ngữ… 

- Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền trực tiếp đến sinh viên nhà trường thông qua 

các phong trào hoạt động của Hội Sinh viên trường, chú trọng đến thông điệp Hội 

nhập quốc tế và ASEAN của đất nước. 

- Tiếp tục củng cố Câu lạc bộ Tiếng Anh (EC) và Câu lạc bộ Quốc tế (IEC) đang hoạt 

động hiệu quả, đồng thời xây dựng và thành lập mới các Câu lạc bộ Ngoại ngữ tại các 

Liên chi Hội cơ sở theo hướng đa dạng hóa sân chơi, đáp ứng nhu cầu và sở thích của 

sinh viên trường. Tạo môi trường rèn luyện giúp sinh viên nâng cao năng lực sử dụng 

ngoại ngữ thường xuyên trong nhà trường. 

IV. KẾT QUẢ - HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Các Hội thi Olympic Tiếng Anh bảng chuyên và không chuyên, Olympic Tiếng Trung, 

Tiếng Nga được đông đảo sinh viên quan tâm và tham gia khi tổ chức thực hiện (hơn 

500 lượt sinh viên tham gia vòng sơ khảo/hội thi). 

Bước đầu phối hợp thành công với Trung tâm Anh ngữ VASS và Viện đào tạo Quốc tế 

trường Đại học Kinh tế tổ chức thi thử TOEIC cho 500 sinh viên của 4 khoa (Sinh học, 

Lịch sử, Công nghệ Thông tin, Toán – Tin học), tổ chức Hội thảo Workshop, phương 

pháp học Tiếng Anh hiệu quả cho hơn 700 sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ Tiếng Anh (EC) và CLB Quốc tế (IEC) trong năm đã tổ chức hiệu quả các 

hoạt động học thuật, giao lưu sinh viên quốc tế hiệu quả: Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến 

thức hội nhập cộng đồng ASEAN”, Hội thảo “Khám phá bí ẩn APEC 2015”, tập 

huấn kỹ năng “Ứng xử và giao tiếp các buổi lễ ngoại giao”, tọa đàm “Cộng đồng 

chung ASEAN”, hội thảo “Tìm hiểu phong tục các nước trong lễ Tết”, hội thảo 

“America - Land of dream”, giao lưu “Việt Nam - Nhật Bản”, “Việt Nam - 

Malaysia”, “Việt - Lào”, “Việt - Trung”… 

 Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Sinh viên Trường tiếp tục bổ sung, triển khai sâu rộng 

giải pháp; đồng thời định hướng các Liên chi Hội tiếp tục việc xây dựng các Câu lạc 

bộ Ngoại ngữ tại đơn vị, góp phần thực hiện thành công giải pháp “Hỗ trợ nâng cao 

trình độ ngoại ngữ cho sinh viên Sƣ phạm” 

BAN CHẤP HÀNH TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 
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MÔ HÌNH 

DIỄN ĐÀN “SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN VỚI XU THẾ HỘI 

NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. GIỚI THIỆU: 

Ngay từ khi gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã 

có rất nhiều cơ hội để phát triển và tạo dựng vị thế của mình trên trường thế giới. Đặc 

biệt, sau khi trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (ASEAN), 

Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đặt ra. Nước ta luôn ra sức phấn 

đấu để “được sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, để không bị các nước lớn lấn 

át, điều khiển, Không chỉ riêng nhà nước, hay một bộ phận riêng nào, mà bất kỳ người 

Việt Nam nào cũng đều phải nhận thức và hiểu rõ về những cơ hội và thách thức này 

để hoàn thiện bản thân cũng như góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước. 

Trong tình hình nước ta sẽ gia nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào 

cuối năm 2015, hơn ai hết, tất cả sinh viên chúng ta đều phải tìm hiểu kỹ về những 

thời cơ cũng như thách thức, 

Chính vì vậy, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tổ chức diễn đàn “Sinh viên 

trường Đại học Sài Gòn trong xu thế hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN” với mong 

muốn giúp các bạn sinh viên trang bị thêm những kiến thức cần thiết về cộng đồng 

ASEAN cũng như cộng đồng kinh tế ASEAN, đồng thời cũng giúp sinh viên nhận 

thức rõ hơn về vai trò của mình trong giai đoạn hiện nay. 

II. MỤC TIÊU: 

Trang bị kiến thức cần thiết về Cộng đồng kinh tế ASEAN (một trong ba trụ cột 

quan trọng của Cộng đồng ASEAN). 

Giúp sinh viên có cái nhìn sâu sắc về thời cơ, thách thức của Việt Nam khi gia 

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của sinh viên 

trong công cuộc hội nhập. 

Giải đáp những thắc mắc, ý kiến về các vấn đề hội nhập, những chuẩn bị cho 

hành trang hội nhập. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Viết bài tham luận và báo cáo: 

Mỗi khoa sẽ tham gia viết ít nhất một bài tham luận. Ban tổ chức chọn 03 bài 

tham luận hay và thiết thực nhất để trình bày trong diễn đàn. 

Nội dung:  

- Bài viết thể hiện sự hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người... của các quốc 

gia trong cộng đồng ASEAN. 

- Những cơ hội và thách thức của sinh viên trong giai đoạn hội nhập Cộng đồng 

kinh tế Asean hiện nay. 

2. Báo cáo viên trao đổi thông tin với sinh viên: 
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Sau phần tham gia tham luận của sinh viên, báo cáo viên sẽ lên báo cáo và trao 

đổi với sinh viên về các nội dung tham luận cũng như xoay quanh các vấn đề về hội 

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Báo cáo viên sẽ cung cấp những thông tin cơ bản, giúp sinh viên có cái nhìn toàn 

diện về Cộng đồng ASEAN, trao đổi và giải đáp những thắc mắc về cơ hội làm việc 

Việt Nam khi hội nhập vào Cộng đồng ASEAN. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Đánh giá:  

Diễn đàn thu hút được hơn 500 sinh viên tham gia. Nhiều ý kiến, thắc mắc đã 

được giải đáp như cách giải quyết những khó khăn thử thách của Việt Nam khi gia 

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, cách để có thể tìm một công việc ở các nước trong 

ASEAN…  

Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể hiểu rõ những thời cơ và thách thức khi Việt 

Nam gia nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN, hiểu rõ được bản thân phải cố gắng 

như thế nào để không bị tụt hậu, dậm chân tại chỗ, hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm 

của mình trong giai đoạn hiện nay. 

2. Rút kinh nghiệm: 

Do điều kiện về cơ sở vật chất, số lượng sinh viên tham gia chỉ mới dừng lại ở 

quy mô nhỏ, chưa thể truyển được hết những mong muốn của Ban tổ chức cũng như 

chỉ có thể giải đáp những thắc mắc cho một bộ phận nhỏ sinh viên đến từ các khoa 

như khoa Quan hệ Quốc tế, khoa Ngoại ngữ, khoa Khoa học Sư phạm xã hội…  

Trong thời gian sắp tới, Ban thư ký Hội Sinh viên trường mong muốn có thể mở 

rộng diễn đàn này ra thành quy mô lớn hơn, để tất cả các bạn sinh viên đều có thể tìm 

hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  



 

 

116 

BÁO CÁO 

MÔ HÌNH TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ VIỆT - ANH DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

Cung cấp cho cán bộ Hội sổ tay các thuật ngữ thường sử dụng trong công tác Hội dịch 

sang tiếng Anh. Mô hình là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ trong quá trình công tác 

Hội, giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam đến bạn bè quốc tế, dịch thuật các văn bản 

của Hội Sinh viên Việt Nam sang tiếng Anh,... 

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH: 

- Thực hiện chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”, Hội 

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật đã chỉ đạo thực hiện mô hình Từ điển 

thuật ngữ Việt - Anh dành cho cán bộ Hội. 

- Nội dung mô hình là các thuật ngữ trong Điều lệ Hội, trong các văn bản do Hội 

sinh viên Việt Nam ban hành, thuật ngữ trong công tác văn phòng, công tác tổ 

chức - xây dựng Hội... 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:  

Bám sát nội dung trong Điều lệ Hội, các thuật ngữ trong các văn bản do Hội sinh viên 

Việt Nam ban hành, thuật ngữ trong công tác văn phòng, công tác tổ chức - xây dựng 

Hội, tên các chương trình, cuộc vân động, phong trào của Hội sinh viên Việt Nam, tên 

của các cơ sở Hội và CLB - Đội - Nhóm của Trường ĐH Kinh tế - Luật,… 

Mô hình được chia thành 8 mục tương ứng với 8 chương, với các nội dung như sau: 

CHƢƠNG 1: Giới thiệu  

CHƢƠNG 2: Nguyên tắc hoạt động  

CHƢƠNG 3: Cơ cấu tổ chức  

 Tổ chức của Hội  

 Cơ quan lãnh đạo - Chức vụ  

 Đại Hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp  

CHƢƠNG 4: Công tác văn phòng và Công tác Tổ chức - Xây dựng Hội  

 Các loại sổ sách  

 Các thể loại văn bản thông dụng  

 Một số thuật ngữ văn bản  

CHƢƠNG 5: Tên tiếng Anh của các hoạt động phong trào, cuộc vận động  

CHƢƠNG 6: Những động từ liên quan đến hoạt động, chức năng của Hội Sinh 

viên  

CHƢƠNG 7: Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Kinh tế - Luật  

 Phân ban công tác BCH HSV trường  

 Tên tiếng Anh của các Khoa  
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 Tên tiếng Anh của các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Trường  

CHƢƠNG 8: Các thuật ngữ tổ chức chƣơng trình 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung dự thảo. 

- Từ điển gồm hơn 200 từ tiếng Việt (bao gồm các thuật ngữ công tác Hội, tên 

các hoạt động chương trình, tên các tổ chức,...) được dịch sang tiếng Anh. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Trong quá trình dịch thuật vẫn còn một số khó khăn, phức tạp nên từ điển chắc 

chắn vẫn còn thiếu sót. Hội Sinh viên Trường đang tiến hành tham khảo thêm ý 

kiến góp ý, bổ sung từ Hội Sinh viên Thành phố về nội dung và Bộ môn Ngoại 

ngữ của nhà trường về mặt dịch thuật để hoàn thiện từ điển hơn trước khi đưa 

vào ứng dụng thực tế. 

VI. HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

- Soạn thảo lại từ điển dưới dạng sổ tay kích thước nhỏ để cán bộ Hội có thể tiện 

sử dụng hơn. 

- Phát hành ấn phẩm và lưu hành rộng rãi, khuyến khích cán bộ Hội sinh viên sử 

dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình công tác dưới bối cảnh hội nhập 

toàn cầu.  
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VI. CÔNG TÁC BÌNH CHỌN, TUYÊN DƢƠNG, PHÁT HUY GƢƠNG SAU 

TUYÊN DƢƠNG: 

MÔ HÌNH 

GAME “KHO BÁU SINH VIÊN 5 TỐT” - TUYÊN TRUYỀN TIÊU CHÍ 

SINH VIÊN 5 TỐT CÁC CẤP 

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích - Yêu cầu của mô hình: 

   1.1. Mục đích:  

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 

2013 – 2018; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí 

Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên 

thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2015. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phong trào Sinh viên 5 tốt đến đông đảo các đối 

tượng sinh viên. Đặc biệt là tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền tiêu chí Sinh 

viên 5 tốt các cấp đến sinh viên. 

- Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền. Thu hút đông đảo 

sinh viên tham gia phong trào Sinh viên 5 tốt. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Hình thức game độc đáo, gần gũi với sinh viên. Nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ.  

- Giới thiệu mô hình đến sâu rộng trong Hội viên, sinh viên.  

2. Nội dung thực hiện mô hình: 

   2.1. Thiết kế hình thức, nội dung game: 

- Game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” được viết trên phần mềm RPG Maker Ace VX Ace. 

Đây là một phần mềm do nhà phát triển Enterbrain sáng lập nên, là phần mềm viết 

game khá đơn giản và tiện lợi. Phần mềm này được sử dụng khá phổ biến trong các 

game hiện nay trên thị trường: Final Fantasy, Pokemon,… và các game nhập vai khác. 

Sự phổ biến này giúp sinh viên quen thuộc, dễ  dàng thao tác trong quá trình chơi 

game. 

- Game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” có giao diện 8 bit, được thiết kế phỏng theo mô hình 

thu nhỏ của trường Đại học KHXH&NV, tạo nên sự thú vị cho sinh viên. Đồng thời, 

sinh viên cũng dễ dàng di chuyển đến các khu vực và địa điểm trên game. 

- Game thuộc thể loại nhập vai, phiêu lưu, giải đố. Tham gia game, sinh viên sẽ tự 

chọn nhân vật cho mình, nhập vai vào nhân vật đó và tham gia vào hành trình phiêu 

lưu truy tìm “Kho báu Sinh viên 5 tốt” tại trường ĐH KHXH&NV. Trong chuyến 

phiêu lưu đó, sinh viên sẽ tiếp cận với các nhân vật tương tác trên game, trả lời các câu 

hỏi về phong trào “Sinh viên 5 tốt” và thu thập các mảnh ghép để tìm được “Khoa báu 

Sinh viên 5 tốt”. 
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- Với 3 tính năng: Tìm kiếm  – Đánh quái vật – Giải đố, game truyền tải các tiêu chí 

của “Sinh viên 5 tốt” một cách hiệu quả, sinh động: 

+ Tính năng Tìm kiếm: Trong chuyến hành trình, nhân vật sẽ phải tìm kiếm các nhân 

vật tương tác khác để các nhân vật này cung cấp thông tin và câu hỏi về phong trào 

Sinh viên 5 tốt. 

+ Tính năng Đánh quái vật: Đây là một tính năng vui trong game. Các biểu hiện tiêu 

cực của sinh viên trong việc tham gia rèn luyện “Sinh viên 5 tốt” được thể hiện dưới 

dạng các quái vật này. 

+ Tính năng Giải đố: Sử dụng các thông tin tích lũy được, trả lời các câu hỏi trong 

game để có thể nhận được các mảnh ghép. 

- Game có nội dung tuyên truyền về Hệ thống tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

các cấp. Các tiêu chí được lồng ghép theo dạng các câu hỏi trắc nghiệm, ngắn gọn và 

súc tích để sinh viên dễ dàng tiếp thu. Ngoài ra, trong quá trình chơi game, khi trả lời 

sai câu hỏi, sinh viên phải đi lại từ đầu. Điều giúp sinh viên ghi nhớ sâu các tiêu chí 

của “Sinh viên 5 tốt”. 

   2.2. Phƣơng án tiếp cận sinh viên: 

- Truyền thông rộng rãi cho sinh viên toàn trường về Game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” 

thông qua fanpage Hội Sinh viên trường và các kênh truyền thông trực tuyến của các 

cơ sở Hội. Sinh viên có thể tải game về máy tính của mình, đăng nhập và bắt đầu chơi 

game. Sinh viên chụp ảnh màn hình sau khi đã tìm được “Kho báu Sinh viên 5 tốt”, 

gửi về lại cho Hội Sinh viên trường hoặc các cơ sở Hội theo thời gian quy định. Qua 

đó, có thể đánh giá được kết quả của sinh viên. Hội Sinh viên trường chỉ đạo các Liên 

chi Hội linh động trong việc có các quà tặng, phần thưởng khích lệ tinh thần cho các 

bạn chiến thắng trong game. 

- Ngoài ra, game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” còn được Hội Sinh viên trường giới thiệu 

rộng rãi đến đông đảo Hội viên, sinh viên ngoài trường trong các sân chơi sáng tạo 

như: “Ngày Sinh viên sáng tạo” của Hội Sinh viên Thành phố, “Ngày hội Sức trẻ Đại 

học quốc gia”, “Liên hoan Sinh viên 5 tốt” cụm 3 HSV Thành phố,… 

3. Kết quả thực hiện: 

Đến nay, Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV đã thiết kế thành công và đưa vào ứng 

dụng rộng rãi 3 phiên bản game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” để tuyên truyền cho tiêu chí 

Sinh viên 5 tốt các cấp:  

- Tiêu chí Sinh viên 5 tốt của Liên chi Hội Sinh viên BM Nhật Bản học; 

- Tiêu chí Sinh viên 5 tốt Trường ĐH KHXH&NV năm 2014; 

- Tiêu chí Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2015. 

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình: 

   4.1. Mặt thành công:  

- Phương thức tuyên truyền thông qua mô hình game khá mới lạ, sinh động, thu hút 

đông đảo sinh viên trường tham gia.  
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- Game có hình thức và giao diện khá quen thuộc, giúp sinh viên thuận lợi trong quá 

trình chơi game. Nội dung truyền tải cô đọng, súc tích, ngắn gọn, giúp sinh viên dễ 

dàng tiếp thu. 

   4.2. Mặt hạn chế:  

- Do giới hạn về mặt tính năng của phần mềm viết game, game “Kho báu Sinh viên 5 

tốt” chỉ được đẩy mạnh truyền thông và tiếp cận sinh viên trong một giai đoạn thời 

gian nhất định.  

- Một số Liên chi Hội Sinh viên chưa có những hình thức hiệu quả, sinh động trong 

việc khích lệ sinh viên tham gia chơi game. 

5. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Thiết kế game “Kho báu Sinh viên 5 tốt” phiên bản Tiêu chí Sinh viên 5 tốt cấp 

trường năm 2015.  

- Đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền trong game. 

- Đa dạng hóa các phương án tiếp cận với sinh viên. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU SINH VIÊN 5 TỐT 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG - HCM 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

1. Mục tiêu: 

+ Theo dõi và hỗ trợ kịp thời các sinh viên cận chuẩn rèn luyện đạt danh hiệu 

+ Số hóa dữ liệu của các sinh viên 5 tốt, phục vụ cho việc gắn kết sinh viên 5 tốt các 

thời kỳ 

+ Chuẩn hóa quá trình xét duyệt hồ sơ bình chọn danh hiệu các cấp, giúp việc xét 

duyệt, kiểm tra có thể thực hiện thuận lợi hơn. 

 

2. Các tiện ích: 

 Quản lý hệ thống: Tại phần này bao gồm cửa sổ quản lý các tài khoản được 

cấp; “lịch sử các thao tác” để dễ dàng nhận biết những tác động, thay đổi trên hệ 

thống; chức năng sao lưu, phục hồi dữ liệu và quản lý các thông báo. 
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 Insight: (đánh giá sơ bộ) 

Mục này sẽ hiển thị các kết quả sơ bộ về tình hình các hồ sơ sinh viên 5 tốt đề nghị xét 

chọn để người quản trị có cái nhìn tổng quát về chất lượng và các tiêu chí cần được hỗ 

trợ. 
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 Thống kê 

Với các bộ lọc theo đến từng lớp (Chi hội), người quản trị sẽ dễ dàng theo dõi các tiêu 

chí của các sinh viên cận chuẩn, cũng như có thể thống kê dễ dàng tình hình rèn luyện 

của toàn bộ sinh viên 5 tốt và sinh viên cận chuẩn.  

 

 Quản lí hồ sơ 

Phần này sẽ giúp cho các người quản trị theo dõi từng tiêu chí và đánh giá xem sinh 

viên đó đạt ở mức độ nào, từ đó đề xuất mức độ xếp loại của hồ sơ đó. Ngoài ra, đây 

cũng là kênh dữ liệu thông tin cá nhân của các sinh viên 5 tốt và sinh viên cận chuẩn. 

 

 Các mục khác: phần này bao gồm các công cụ trích xuất dữ liệu như là bảng 

khai thành tích của các cá nhân, bảng ngang tổng hợp các cấp, danh sách các hoạt 

động của cá nhân cần truy xuất,… 
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3. Đánh giá ƣu điểm và hạn chế 

 Ƣu điểm: 

- Hệ thống đã góp phần hỗ trợ cán bộ Hội các cấp theo dõi được sinh viên 5 tốt 

và sinh viên 5 tốt cận chuẩn, từ đó đề ra các giải pháp tiếp cận và tạo môi trường hỗ 

trợ cho các sinh viên cận chuẩn. 

- Việc thao tác trên hệ thống trực tuyến giúp có cái nhìn khái quát về tổng thể 

sinh viên phấn đấu của các đơn vị cũng như toàn trường. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu cũng 

được lưu lại, giúp cho việc truy xuất nhanh chóng và hiệu quả.  

 Hạn chế: 

- Do tùy vào đặc thù của từng cơ sở nên hệ thống các tiêu chí bình chọn sinh viên 

5 tốt cấp Liên chi hội chưa được thể hiện trên hệ thống. Hiện nay hệ thống chỉ trích 

xuất và đánh giá theo quy chuẩn sinh viên 5 tốt cấp trường. 

- Hệ thống chỉ cho phép tài khoản cán bộ chủ chốt của cấp cơ sở cập nhật thông 

tin sinh viên nên chưa tạo được sự chủ động hoàn toàn cho sinh viên trong quá trình 

đăng ký và phấn đấu rèn luyện. BTK Hội Sinh viên trường đang nghiên cứu và tìm ra 

giải pháp hợp lý, phù hợp với tính chất và yêu cầu của sinh viên. 
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GIẢI PHÁP 

“QUY HOẠCH SINH VIÊN 5 TỐT TRỞ THÀNH CÁN BỘ HỘI 

CÁN BỘ HỘI PHẤN ĐẤU LÀ SINH VIÊN 5 TỐT” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 

1. NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU 

HIện nay, phong trào sinh viên 5 tốt đã được triển khai sâu rộng và nhận được sự quan 

tâm tham gia nhiệt tình của sinh viên cả nước. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt thực sự đã trở 

thành mục tiêu phấn đấu mà sinh viên nhắm tới trong suốt những năm học đại học của 

mình. Không chỉ vậy, danh hiệu Sinh viên 5 tốt đã trở thành thước đo năng lực hiệu 

quả, một kênh đánh giá rất tốt năng lực sinh viên trong thời đại mới. Với năng lực của 

một sinh viên 5 tốt, nếu được bồi dưỡng đúng cách, sử dụng đúng sở trường vào công 

tác hội và phong trào sinh viên thì hoàn toàn có thể trở thành một cán bộ hội hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh đó, cán bộ Hội Sinh viên với tư cách là người tổ chức các hoạt động tạo mội 

trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu cũng phải là người có thể thõa mãn các 

tiêu chí để đạt được danh hiệu, từ đó tiếng nói mới có giá trị, lời kêu gọi mới được 

thẩm thấu, trở thành tấm gương cho hội viên noi theo, phấn đấu và rèn luyện. 

Từ những lí do trên, BCH Hội sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM mạnh dạn đưa 

ra giải pháp “Quy hoạch Sinh viên 5 tốt trở thành cán bộ Hội, Cán bộ Hội phấn 

đấu là sinh viên 5 tốt” 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Giải pháp gồm những nội dung chính sau: 

- Giai đoạn 1: Khuyến khích cán bộ Hội Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt. 

 Bước 1: BCH Liên chi Hội các khoa thống kê cán bộ hội các cấp chưa đạt danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt gửi về văn phòng Hội Sinh viên trường ( trong đó thống kê rõ mỗi 

đống chí còn thiếu những tiêu chí nào) 

 Bước 2: Trên cơ sở thống kê, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành Kế 

hoạch hỗ trợ cán bộ Hội các cấp đạt danh hiêu. Trong đó quy định việc Ban Chấp hành 

Liên chi Hội tiến hành báo cáo định kỳ mỗi 2 tháng về quá trình rèn luyện của cán bộ 

Hội mà mình quản lý để nhắc nhở kịp thời. 

 Bước 3: Đưa tiêu chuẩn “Cán bộ Hội các cấp đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt” vào 

bảng điểm đánh giá năm học. 

 Bước 4: Cuối đợt bình chọn danh hiệu, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tiến 

hành tổng kết, tuyên dương các cán bộ Hội đạt danh hiệu, khiển trách cán bộ hội chưa 

đạt danh hiệu 

- Giai đoạn 2: Song song với việc chuẩn hóa cán bộ Hội, tiến hành quy hoạch 

Sinh viên 5 tốt làm cán bộ Hội 
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 Bước 1: Trên cơ sở sinh viên 5 tốt các cấp chưa giữ nhiệm vụ cán bộ các cấp, 

Ban Thư ký HSV trường tiến hành lấy phiếu đánh giá năng lực sơ bộ và tâm tư tình 

cảm nguyện vọng tham gia công tác của SV5T. 

 Bước 2: Khuyến khích các bạn tham gia tuyển cộng tác viên Hội Sinh viên 

trường vào đầu năm học. Trên cơ sở đánh giá năng lực, phân phối SV5T vào các đội 

phù hợp nhất với năng lực của các bạn. 

 Bước 3: Sau một thời gian hoạt động, Ban Chủ nhiệm đội CTV tiến hành đánh 

giá khả năng hoàn thành nhiện vụ của SV5T để lập danh sách quy hoạch sơ bộ báo cáo 

Ban Thư ký HSV Trường. 

 Bước 4: Ban Thư ký kiểm tra, chuyển danh sách cho Ban chấp hành Liên chi 

Hội thực hiện các bước theo quy trình quy hoạch cán bộ. 

- Giai đoạn 3: Chuẩn hóa việc “Cán bộ Hội Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 

tốt.”: Ban hành “Tiêu chuân cán bộ Hội Sinh viên trường”, trong đó nhấn mạnh tiêu 

chí “Cán bộ Hội Sinh viên là SV5T các cấp” là tiêu chí bắt buộc. 

3. KẾT QUẢ SƠ BỘ. 

Hiện tại Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đang tiến hành song song giai đoạn 1 và 2, 

tính đến thời điểm hiện tại, toàn Hội Sinh viên trường đang quy hoạch hơn 150 sinh 

viên 5 tốt các cấp vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên các cấp; đồng thời có 692/1560 

cán bộ Hội là sinh viên 5 tốt, 100% Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường (không tính 

K40) là sinh viên 5 tốt các cấp. Tiếp tục thực hiện trong năm học 2015-2016, cố gắng 

nâng tỉ lệ cán bộ hội là SV5T sẽ đạt trên 80% 

    

. 

4. HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

        Việc Quy hoạch Sinh viên 5 tốt trở thành cán bộ Hội, Cán bộ Hội phấn đấu 

là sinh viên 5 tốt nếu được thực hiện tốt sẽ giúp giải quyết khá tốt bài toán nhân sự 

của Hội Sinh viên cũng như nâng cao chất lượng cán bộ Hội Sinh viên các cấp từ đó 

đưa công tác Hội và phong trào sinh viên có nhiều hoạt động mới là, độc đáo, sang tạo 

phù hợp hon với nhu cầu sinh viên trong giai đoạn hiện nay.  
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MÔ HÌNH 

CUỘC THI HÙNG BIỆN KINH TẾ HỌC “CHINH PHỤC VÀNG” LẦN 3 

CHỦ ĐỀ: “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

 

I.  MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: 

1. Mục tiêu: 

- Nhằm tạo sân chơi học thuật dành cho các sinh viên học khối ngành kinh tế 

trong và ngoài trường. 

- Nhằm khơi gợi tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, 

phát huy các ý tưởng và giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng. 

- Tạo môi trường để sinh viên có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau. 

2. Yêu cầu: 

- Xây dựng nội dung cuộc thi sao cho phát huy tối đa các ý tưởng của sinh viên 

trong học tập, nghiên cứu khoa học. 

- Nội dung cuộc thi đa dạng, hợp lý nhằm thu hút sinh viên trong và ngoài trường 

tham gia. 

- Chủ động tham mưu ý kiến từ Ban Chủ Nhiệm Khoa về nội dung cuộc thi. 

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH: 

- Cuộc thi “Chinh phục vàng” là cuộc thi hung biện kinh tế do Đoàn khoa – 

Liên chi Hội khoa Kinh tế và Luật, CLB Kinh tế trẻ tổ chức dưới sự định hướng, chỉ 

đạo của Ban chủ nhiệm khoa. Cuộc thi được tổ chức 2 năm/lần và đã tổ chức được 3 

lần. Qua mỗi lần tổ chức, ban tổ chức đổi mới hình thức và nội dung thi nhằm tạo sự 

hứng thú cho sinh viên tham gia, tránh sự nhàm chán và lặp đi lặp lại các nội dung thi.  

- Cuộc thi “Chinh phục vàng” lần 1 được tổ chức cho sinh viên trong khoa 

tham gia với vòng loại thi trắc nghiệm kiến thức cơ bản và nâng cao về lĩnh vực kinh 

tế. Vòng 2 hình thành các nhóm và thực hiện đề tài do Ban tổ chức đề ra và chọn ra 04 

nhóm xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết được diễn ra với các nội 

dung thi: trả lời các câu hỏi về kinh tế, hung biện về một đề tài về vấn đề kinh tế và trả 

lời các câu hỏi do Ban giám khảo đặt ra. 

- Cuộc thi “Chinh phục vàng” lần 2 với chủ đề “Hùng biện kinh tế Việt 

Nam”. Cuộc thi lần này được nhân rộng quy mô cấp Thành và có sự tham gia của các 

sinh viên khoa khác như khoa Đào tạo Đặc biệt, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Tài 

chính – Ngân hàng và các trường Đại học khác như Đại học ngoại thương cơ sở II, Đại 

học Kinh tế Tp.HCM.  

- Cuộc thi “Chinh phục vàng” lần 3 với chủ đề “Khởi nghiệp cùng sinh 

viên” đã tạo bước tiến mới cho sự thay đổi về nội dung và hình thức cuộc thi.  

+ Sinh viên tham gia sẽ thiết kế dự án kinh doanh có lợi nhuận hoặc dự án phục vụ 

cộng đồng (phi lợi nhuận) với số thành viên tối đa là 3 thành viên/dự án. Sinh viên sẽ 

mô tả dự án bao gồm quy mô dự án, phương thức thực hiện, chiến lược phát triển, 
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triển vọng thong qua phân tích thị trường, xã hội hiện tại, nguồn kinh phí, nhân lực 

thực hiện, các thiết bị máy móc, công nghệ, nguyên liệu phục vụ cho dự án.  

+ Sau khi nộp dự án về Ban tổ chức, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra các dự án mang 

tính khả thi đi tiếp vào vòng 2. Ban chủ nhiệm khoa phân công các thầy cô giảng viên 

hướng dẫn sinh viên tham gia triển khai và hoàn chỉnh dự án của mình để bảo vệ dự án 

trước Ban giám khảo. 

+ Dựa trên sự trình bày của các thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 04 dự án xuất sắc nhất 

bước vào vòng chung kết. Trong vòng thi này, các đội sẽ trình bày chuyên nghiệp hơn, 

trả lời chất vấn của Ban giám khảo cũng như khan giả để bảo vệ dự án của mình. 

+ Sau chương trình, các dự án mang tính khả thi sẽ được Ban chủ nhiệm khoa hỗ trợ 

một ít kinh phí nhằm hiện thực hóa ý tưởng của các dự án. Đây cũng là nét nổi bật của 

chương trình mà sinh viên tham gia có thể thấy được rằng sự quan tâm của Ban chủ 

nhiệm khoa đầu tư cho các dự án của sinh viên, tạo động lực cho các sinh viên khi 

tham gia chương trình. 

- III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC: 

1. Công tác chuẩn bị 

- Đoàn khoa – Liên chi Hội khoa lên kế hoạch xây dựng, định hướng nội dung và 

hình thức cuộc thi dưới sự chỉ đạo của thầy Đặng Văn Thanh - Trưởng khoa Kinh tế 

và Luật và xin ý kiến Ban Chủ Nhiệm khoa, Ban Giám Hiệu về việc tổ chức cuộc thi. 

- Đoàn khoa – Liên chi Hội khoa chủ động liên hệ với giảng viên chuyên ngành 

kinh tế nhằm góp ý về ý tưởng cuộc thi. 

- Phân công các thành viên trong BCH Đoàn - Hội, Ban chủ nhiệm CLB Kinh tế 

trẻ thực hiện các công tác chuẩn bị trước và trong chương trình. 

2. Triển khai chƣơng trình 

- Thông báo cuộc thi đến toàn thể rộng rãi sinh viên trong trường và gửi kế 

hoạch, thông báo về cuộc thi đến một số trường Đại học có chuyên ngành về Kinh tế. 

- Đặt bàn đăng ký tại các cơ sở học. Phân công các thành viên trong Ban tổ chức 

trực bàn nhằm hướng dẫn sinh viên cách thức đăng ký tham gia thực hiện. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Số lƣợng dự án tham gia: hơn 20 dự án; 

- Số lƣợng sinh viên đăng ký tham gia: hơn 70 sinh viên; 

- Số lƣợng dự án tham gia vòng 2: 14 dự án. 

- Ngoài các sinh viên trong khoa tham gia, cuộc thi còn quy tụ sinh viên của các 

khoa khác như: khoa Đào tạo Đặc biệt, Xây dựng và Điện, Ngoại Ngữ, Quản trị kinh 

doanh, Tài chính – Ngân hang và Kế toán - Kiểm toán và một số sinh viên trường Đại 

học khác như: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật,… 

- Các dự án tham gia rất đa dạng về lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh sản phẩm, 

dự án cộng đồng, xã hội như: Sản xuất ba lô, túi ngủ đa chức năng; Cửa hang thức 

ăn Low – Carb; Kinh doanh Luật trên Internet, Shoe Club; Mô hình viện dƣỡng 
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lão; Ngoại ngữ nhí – Phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho trẻ em khó khăn ở các 

huyện ngoại ô; dự án vì cộng đồng “Những ngƣời cô đơn sống ý nghĩa hơn”;… 

- Vì là ý tưởng của bản than nên các đội thi đầu tư rất kỹ vào chất lượng của dự án. 

Các đội thi phải tìm hiểu tất cả các yếu tố bên ngoài nhằm thiết kế dự án cho phù hợp 

với nhu cầu của con người hiện nay. Chính vì cuộc thi mang tính chất mở rộng nên 

sinh viên tham gia sẽ phát huy hết khả năng của mình để thực hiện ý tưởng của mình. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Tham mưu Ban chủ nhiệm khoa tiếp tục mở rộng nội dung cuộc thi nhằm khơi 

gợi tính sáng tạo, phát huy tối đa khả năng của sinh viên và giúp sinh viên hiện thực 

hóa ý tưởng của mình. 

- Mở rộng quy mô cuộc thi, thong báo rộng rãi hơn đến các trường Đại học khác 

để cuộc thi được chất lượng và đa dạng về nội dung hơn. 

- Ban tổ chức  phải thường xuyên báo cáo về quá trình thực hiện, kịp thời đưa ra 

những đề xuất để nâng cao chất lượng cuộc thi qua những năm sau. 

Trên đây là báo cáo mô hình “Cuộc thi Chinh phục vàng lần 3” của Liên chi Hội 

Khoa Kinh tế & Luật năm học 2014 – 2015. 

BAN THƢ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG  
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GIẢI PHÁP 

KẾT NỐI SINH VIÊN 5 TỐT SAU TUYÊN DƢƠNG VỚI DOANH NGHIỆP 

Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Nâng cao chất lượng Sinh viên 5 tốt của trường Đại học Sài Gòn qua từng 

năm học. Góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có chất lượng cao của xã hội. 

- Phát huy giá trị của danh hiệu Sinh viên 5 tốt đối với sinh viên trường nói 

riêng và ngoài xã hội nói chung. 

- Tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu liên tục để trở thành Sinh viên 5 tốt, để 

các bạn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tạo động lực cùng nhau phấn đấu. 

 - Giới thiệu Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương đến với các doanh nghiệp để tạo 

việc làm cho các Sinh viên 5 tốt. 

 

II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP: 

- Phát huy vai trò của CLB Sinh viên 5 tốt cấp trường trong việc kết nối với 

các doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên. 

- Liên hệ với các doanh nghiệp như Urban Station, Viettin Bank, Agribank.. 

để tạo công việc cho sinh viên 5 tốt đặc biệt là sinh viên thực tập. 

- Gửi danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường lên phòng Quan hệ Doanh nghiệp 

trường để giới thiệu đến các doanh nghiệp. 

- Tổ chức 01 gian hàng Sinh viên 5 tốt với doanh nghiệp trong ngày hội việc 

làm để giới thiệu Sinh viên 5 tốt đến với các doanh nghiệp. 

 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- Đã giới thiệu được 69 Sinh viên 5 tốt các cấp đến các doanh nghiệp. 

- Xây dựng được hình ảnh, thương hiệu của Sinh viên 5 tốt trường Đại học Sài 

Gòn đến các doanh nghiệp. 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG   
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MÔ HÌNH 

CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN 5 TỐT KINH TẾ - LUẬT – “UEL’S 5T 

NETWORK” 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

- Nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015; đảm 

bảo toàn bộ sinh viên đều biết và đăng ký tham gia phong trào; đảm bảo tính ưu tú và 

tự hào của sinh viên đạt được danh hiệu, hướng đến sự công nhận của xã hội đối với 

danh hiệu sinh viên 5 tốt; tạo môi trường rèn luyện 5 tiêu chí toàn diện, phổ biến sâu 

rộng đến từng sinh viên, Hội viên. 

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH: 

Trên cơ sở Hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên Thành 

phố, Hội Sinh viên Trường trực tiếp chỉ đạo các cơ sở Hội, CLB Sinh viên 5 tốt tổ 

chức chuỗi các chương trình hướng về Sinh viên 5 tốt, xây dựng hình ảnh sinh viên 5 

tốt xuất hiện phổ biến với tần suất lớn thông qua các hình thức mới: Tư vấn trực tiếp, 

các gian hàng sinh viên 5 tốt trong các ngày hội lớn, ấn phẩm sinh viên 5 tốt, các cuộc 

thi, hội trại, các mô hình triễn lãm,… 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:  

Mô hình Cộng đồng Sinh viên 5 tốt Kinh tế - Luật – “UEL’s 5T Network” bao gồm 

các chuỗi chương trình phục vụ cho phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2014 – 2015 

như sau: 

1. Xây dựng  Chuyên mục truyền thông “Tổng đài 5 tốt – 5T Station” triển 

khai phong trào Sinh viên 5 tốt:  

- Thời gian: Xuyên suốt năm học. 

- Nội dung: Chuyên mục“5T Station” chính thức được đưa vào hoạt động với 

thông điệp “Come here and success wait for you in the next stop!” CLB Sinh viên 5 

tốt sẽ đặt bàn tư vấn tại khu vực thang máy tầng 3 – 5. Bên cạnh đó, “Tổng đài 5 tốt” 

cũng được hoạt động theo cơ chế “Alo sinh viên gọi – 5 tốt trả lời” nhằm chia sẻ với 

sinh viên những kinh nghiệm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, cơ hội việc làm và 

nghề nghiệp bản thân sau khi tốt nghiệp với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 

2. Chƣơng trình “Hành trang sinh viên 5 tốt” – Tăng cƣờng đổi mới phƣơng 

thức tạo môi trƣờng cho sinh viên rèn luyện. 

- Nội dung: Hành trang Sinh viên 5 tốt lồng ghép trong chuỗi hoạt động chào 

mừng Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt được tổ chức với nội dung sáng tạo: tổ chức trò 

chơi theo lịch trình của 5 tiêu chí, tiêu biểu có thể nói đến như “Ngày hội 5 tốt”, 5T’s 

Day”, đặc biệt là tổ chức “Hội trại 5 tốt – We are one” với hội nhập là tiêu chí được 

quan tâm và đẩy mạnh, cuộc thi “Đấu trƣờng tri thức” liên quan đến những thay đổi 
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về các tiêu chí khi Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt chính thức chuyển thành Phong trào 

Sinh viên 5 tốt. 

3. “Gƣơng điển hình 5 tốt” – Phát triển thƣơng hiệu, hình ảnh Sinh viên 5 tốt 

trong cộng đồng. 

- Nội dung: Giới thiệu phong trào Sinh viên 05 tốt, tuyên dương gương sinh 

viên 5 tốt thông qua hệ thống Tivi, máy chiếu bố trí tại sảnh trường, thang máy và khu 

tự học của trường giúp sinh viên tiếp cận thông tin thường xuyên và liên tục.  

- Nhật ký sinh viên 5 tốt” năm học 2014 -2015 ghi lại cảm xúc, chia sẻ các 

gương sinh viên 5 tốt, 213 trang nhật ký được truyền tải trên các phương tiện truyền 

thông internet, thể hiện niềm tự hào của một sinh viên 5 tốt đến toàn bộ sinh viên trong 

trường. 

- Các bạn sinh viên 5 tốt các cấp được tham quan, tiếp xúc thực tế, trực quan 

hóa các hoạt động của doanh nghiệp sau các buổi học lý thuyết trên giảng đường, giới 

thiệu cơ hội thực tập tại công ty TNHH Bia Việt Nam (Vietnam Brewery Limited –

 VBL), Unilever, PepsiCo, TOPICA Founder Institute - Tổ chức giáo dục toàn cầu. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Chuỗi chương trình thu hút 8350 lượt sinh viên tham gia, đồng thời mang đến 

những trải nghiệm thú vị đến từng bạn sinh viên. 

- Triển khai có hiệu quả một cách trực quan, sinh động về phong trào “Sinh 

viên 5 tốt” thu hút 6127 bạn sinh viên đăng ký tham gia đạt tỷ lệ 100% 

- Mang thương hiệu, hình ảnh Sinh viên 5 tốt đến gần với doanh nghiệp, kết 

quả giới thiệu 120 vị trí thực tập cho các sinh viên 5 tốt có nhu cầu sau các buổi tham 

quan thực tế. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Mặc dù vừa chuyển từ cuộc vận động sang phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2014 

- 2015 nhưng mô hình đã tạo được hiệu ứng lớn và trong sinh viên tuy nhiên cần 

thường xuyên thay đổi hình thức tuyên truyền, phát động, giải pháp thực hiện hiệu quả 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”. 

VI. HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

- Đẩy mạnh và phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” theo 2 hướng: chiều rộng và 

chiều sâu. Đảm bảo 100% sinh viên, Hội viên đăng ký thực hiên phong trào. Bên cạnh 

đó, nâng cao các tiêu chí nhằm đẩy mạnh chất lượng sinh viên 5 tốt.  

- Tổ chức hiệu quả các chương trình, họat động cụ thể, mang tính quy mô nhằm cụ thể 

hóa các tiêu chí. 

- Thực hiện các công tác truyền thống mới lạ, mang sức hút, tính lan tỏa cao không chỉ 

trong phạm vị toàn trường.  
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MÔ HÌNH 

“THEO DÕI, BỒI DƢỠNG, GIỚI THIỆU SINH VIÊN NĂM TỐT 

ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG” 

Hội Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 

 

1. Đặt vấn đề. 

  Nhằm kịp thời phát hiện giới thiệu được các bạn sinh viên 5 tốt, đủ năng lực và 

điều kiện giới thiệu kết nạp Đảng. Theo dõi bồi dưỡng các bạn hội viên đạt sinh viên 

năm tốt, chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận cho giới thiệu cho Đoàn trường và Chi bộ 

sinh viên xem xét tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp. Hình thành lớp Đảng viên trẻ vừa 

hồng vừa chuyên. Hội sinh viên Trường đã sử dụng mô hình “Theo dõi, bồi dƣỡng, 

giới thiệu sinh viên 5 tốt đứng vào hàng ngũ của Đảng”.  

2. Nội dung mô hình. 

- Nội dung chính: Hội Sinh viên giám sát, giới thiệu Đoàn trường sau đó đề xuất Chi 

Bộ Đảng các hội viên sinh viên năm tốt đạt được các yêu cầu sau: 

+ Phải là cán bộ Đoàn, Hội đoàn viên ưu tú sau các đợt đánh giá, xếp loại đoàn viên. 

+ Phải hội đủ tiêu chuẩn về rèn luyện: kết quả xếp loại rèn luyện phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống phát đạt loại Tốt, Xuất sắc. 

+ Phải được sự đồng thuận cử đi học lớp nhận thức về Đảng của các cấp trong Đoàn, 

trong Khoa và trong các cấp ủy Đảng. 

- Trên cơ sở những tiêu chuẩn đó, Hội sinh viên và Ban chấp hành Đoàn luôn chú 

trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục lí tưởng Cách mạng, bồi 

dưỡng, rèn luyện, tham mưu thường xuyên với Đảng ủy về công tác phát triển Đảng 

cho sinh viên năm tốt ưu tú bằng một số giải pháp cụ thể sau: 

+ Chỉ đạo các Đoàn khoa thành lập các Câu lạc bộ lý luận trẻ và các Nhóm trung kiên 

gồm các Đảng viên là sinh viên, các Cảm tình Đảng và các Đoàn viên ưu tú cùng nhau 

sinh hoạt, học tập, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức Cách mạng. 

+ Chỉ đạo các Đoàn khoa xây dựng kế hoạch, định hướng, phân công cụ thể về công 

tác phát triển và bồi dưỡng các Đoàn viên là sinh viên năm tốt ưu tú tại các Chi đoàn.  

+ Thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn 

viên là sinh viên năm tốt, học sinh thông qua các hoạt động về nguồn, tham quan bảo 

tàng, di tích lịch sử cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng cách mạng, làm cho đoàn viên, sinh viên, học sinh 

hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác vào Đảng. 

+ Thường xuyên phát động các phong trào học tập, rèn luyện trong đoàn viên, sinh 

viên, học sinh như hoạt động tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh,… để rèn luyện thử 

thách qua thực tiễn. Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của nhà trường định kỳ lựa 

chọn, giới thiệu sinh viên năm tốt ưu tú cho cấp ủy, chi bộ. 

+ Tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ giữa sinh viên năm tốt với các cấp ủy Đảng để 

đối thoại những vấn đề về rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. 
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3. Kết quả thực hiện tại đơn vị. 

- Số lượng sinh viên năm tốt được giới thiệu kết nạp Đảng năm 2014 là 09 sinh viên 

trong đó có 2 sinh viên năm tốt cấp Trung ương, 2 sinh viên năm tốt cấp thành, 5 sinh 

viên năm tốt cấp trường. Số lượng sinh viên năm tốt tăng theo hàng năm đó là tính 

hiệu tích cực công tác bồi dưỡng giới thiệu sinh viên năm tốt được duy trùy và phát 

huy hiệu quả. 

- Những sinh viên năm tốt sau khi được kết nạp Đảng vẫn duy trùy và phát huy vai trò 

của mình trong phong trào hoạt động của Đoàn và Hội trong trường. 

4. Định hƣớng phát triển thời gian tới. 

- Ban chấp hành Hội Sinh Viên trường cũng xác định để làm tốt hơn nhiệm vụ này 

trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho 

đoàn viên sinh viên năm tốt nhất là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến mỗi đoàn viên sinh viên nam tốt một 

cách có hệ thống và chất lượng. Đồng thời tạo ra môi trường để các bạn sinh viên năm 

tốt rèn luyện, phấn đấu phát huy vai trò tích cực của sinh viên đối với nhà trường và xã 

hội. 

- Tiếp tục bồi dưỡng giới thiệu cho Ban chấp hành Đoàn trường tham mưu với Đảng 

ủy thực hiện đúng quy trình bình chọn, giới thiệu sinh viên năm tốt ưu tú cho Đảng 

xem xét, kết nạp. Phát huy sáng kiến, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, gặp mặt, trao đổi 

giữa các sinh viên năm tốt ưu tú, Đoàn trường với Đảng ủy nhà trường, cấp ủy các chi 

bộ nhằm giúp cho Đoàn viên sinh viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên.  

- Chú trọng chăm lo đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của Đảng viên trẻ, giúp họ phát 

huy năng lực chính trị, là hình tượng tiêu biểu khơi dậy những hoài bảo cho đoàn viên, 

sinh viên cố gắng vươn lên học hỏi, khơi dậy tinh thân tình nguyện, xung kích của tuổi 

trẻ hướng ra xã hội và cộng đồng. 

5.  Một số hình ảnh các sinh viên năm tốt đƣợc kết nạp Đảng. 
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Hình 1: Sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng”  Nguyễn Thị Hằng, sinh viên 5 

tốt cấp Thành Phạm Thị Oanh. 

 

Hình 2: Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương Trần Xuân Ba được kết nạp.  
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B. CHƢƠNG TRÌNH “XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM VỮNG 

MẠNH”: 

MÔ HÌNH “CÁN BỘ HỘI - CÁ CHÉP HÓA RỒNG” 

Hội Sinh viên trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích, yêu cầu của mô hình, giải pháp: 

Một tổ chức muốn duy trì phát triển cần phải có các nhân tố tiêu biểu, những thành 

viên không chỉ tâm huyết mà còn có những kiến thức kỹ năng cần thiết và vượt trội thì 

tổ chức ấy mới phát triển được. Và nhận thấy tính cấp thiết ấy, Ban Chấp Hành Hội 

Sinh Viên Trường Đại Học Văn Hóa TP. HCM hằng năm tổ chức lớp tập huấn kèm 

theo cuộc thi Cán Bộ Hội Tiêu Biểu nhẳm giúp củng cố bổ sung thêm các kiến thức kỹ 

năng cho từng cán bộ hội ở các cấp cơ sở. Không mang tính học tập khô khan mà hình 

thức như một sân chơi giúp các bạn cán bộ hội xua tan những giờ học căng thẳng cũng 

như các hoạt động đoàn hội,  giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm lòng nhiệt huyết 

cống hiến cho sự phát triển của tổ chức Hội Sinh Viên Trường.  

2. Nội dung của mô hình, giải pháp 

Tháng 3 hằng năm, Hội Sinh viên trường có hoạt động dành riêng cho các bạn cán bộ 

hội từ cấp cơ sở cho đến cấp Liên Chi Hội.  Kế hoạch diễn ra trong hai ngày, ngày đầu 

tiên các bạn sẽ được học hỏi giao lưu với những anh chị, thầy cô tiêu biểu các hoạt 

động Đoàn  - Hội  trên giảng đường. Lịch sử Hội Sinh Viên các cấp, các kỹ năng nói 

chuyện trước đám đông, xử lý tình huống khi các bạn sinh viên phàn nàn, khiếu nại 

hay không hứng thú khi nghe thông báo, tham gia các hoạt động, kỹ năng tổ chức trò 

chơi, quản trò, kỹ năng xây dựng một kế hoạch sân chơi một cuộc thi, kỹ năng xây 

dựng viết các giấy tờ báo cáo…. 

Ngày thứ hai, các bạn sẽ được tham gia hoạt động ngoài trời, mỗi khoa là một đội  trải 

qua các  thử thách của  trò chơi lớn mà Ban Tổ Chức chuẩn bị, giải mật thư, thực hiện 

các kỹ năng đã được học, xây dựng mô hình giải pháp nâng cao chất lượng Hội Sinh 

Viên. Sau khi trải qua trò chơi các bạn sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm về các kiến 

thức đã được sinh hoạt hai ngày qua. Cuối cùng mỗi đội sẽ trả lời một câu hỏi tình 

huống mà Ban Giám Khảo đặt ra. Đội nào cao điểm nhất sẽ dành chiến thắng.  

3. Kết quả thực hiện mô hình, giải pháp tại đơn vị  

Qua hai năm tổ chức nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các bạn cán bộ hội. Tạo 

môi trường vừa học vừa chơi dành cho các bạn, chính các bạn là người trải nghiệm sẽ 

thấu hiểu và rút kinh nghiệm cho những kế hoạch mà mình dự định làm cho sinh viên. 

Các bạn nắm được quy trình hoạt động, hội họp theo định kỳ hàng tuần, xây dựng 

những kế hoạch mới hơn phục vụ cho các bạn sinh viên. 

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình, giải pháp:  

4.1. Mặt thành công:  

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của các bạn cán bộ hội. 

- Nâng cao những kỹ năng khi hoạt đông công tác hội. 
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- Giúp giao lưu truyền đạt kinh nghiệm của những anh chị, thầy cô đi trước đã từng 

hoạt động công tác Đoàn  - Hội. 

4.2 Mặt hạn chế: 

- Không có nhiều kinh phí mở rộng mô hình giao lưu với các bạn cán bộ Đoàn. 

- Khó khăn trong việc đảm bảo an toàn cho các bạn khi hoạt động ngoài trời.  

5. Định hƣớng trong thời gian tới 

Mở rộng mô hình giao lưu với các bạn cán bộ Đoàn nói chung và rộng hơn nữa giao 

lưu kết hợp với các trường bạn trong cụm để hoạt động đạt hiệu quả hơn. Nguồn kinh phí 

dồi dào có thể tổ chức về các địa chỉ đỏ để các bạn cán bộ học tập được nhiều hơn.  
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MÔ HÌNH 

CHUỖI CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÁN BỘ HỘI - THỨ BẢY CÁN BỘ 

HỘI 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Nhận thấy công tác cán bộ Hội là một trong những công tác cần được quan tâm, 

đẩy mạnh, nhằm thực hiện thành công chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt 

Nam vững mạnh”, Hội Sinh viên trường đã tổ chức thực hiện chuỗi chương trình tập 

huấn “Ngày thứ bảy cán bộ Hội”; nhằm mong muốn đổi mới phương thức, nội dung 

của các buổi họp giao ban cơ sở Hội hàng tháng, thành những buổi sinh hoạt, tập huấn 

sinh động, trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công tác Hội và 

phong trào sinh viên cho lực lượng cán bộ Hội, gắn liền với cuộc vận động “Xây dựng 

phong cách cán bộ Đoàn - Hội” của trường. 

Chương trình “Ngày thứ bảy cán bộ Hội” được tổ chức định kỳ vào ngày thứ 

bảy đầu tiên hàng tháng. Nội dung của chương trình bao gồm phần trao đổi về các hoạt 

động trong tháng vừa qua và tháng sắp tới, sau đó là phần trao đổi những kinh nghiệm, 

chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công tác Hội và phong 

trào sinh viên, xen kẽ là những hoạt động sinh hoạt tập thể, quản trò,... nhằm tạo môi 

trường cho các bạn cán bộ Hội “vừa chơi, vừa học”. Những nội dung, chủ đề sinh hoạt 

hàng tháng được Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chọn lọc để thật sự phù hợp, thiết 

thực với các bạn cán bộ Hội, như: Đại hội V Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh - “1 phong trào, 1 chương trình”; Kỹ năng quản trò, sinh hoạt tập thể; Công 

tác nắm bắt tình hình dư luận sinh viên,... Hội Sinh viên trường cũng đa dạng các hình 

thức trao đổi đến các bạn cán bộ Hội, từ mời báo cáo viên, giao lưu với các điển hình, 

trắc nghiệm lượng giá, đến sắm vai, tổ chức sân chơi, dã ngoại,... Bên cạnh đó, Hội 

Sinh viên trường có tổ chức khu vực teabreak tự phục vụ cho các bạn cán bộ Hội cảm 

thấy thật sự thoải mái khi tham gia xuyên suốt chương trình. 

Cuối mỗi chương trình sẽ có phần tuyên dương, tặng những phần quà lưu niệm, 

khuyến khích cho các bạn cán bộ Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách 

Cán bộ Đoàn - Hội”, bằng cách tính số sticker mà các bạn nhận được. Hội Sinh viên 

trường vận động các bạn cán bộ Hội mặc áo Hội Sinh viên vào đầu tuần, mỗi lần như vậy 

các bạn sẽ được tặng 1 sticker của chương trình. Bạn nào có đủ số sticker trong tháng sẽ 

được nhận quà lưu niệm của chương trình. Đồng thời, Hội Sinh viên trường cũng tổ chức 

chúc mừng, tặng quà sinh nhật cho các bạn có ngày sinh trong tháng; và tuyên dương các 

bạn cán bộ Hội có thành tích học tập xuất sắc trong mỗi học kỳ. 

Trong thời gian sắp tới, Hội Sinh viên trường sẽ tiếp tục triển khai mô hình này, 

cùng với việc nghiên cứu, điều chỉnh nội dung của các buổi sinh hoạt, để trong những 

năm học kế tiếp, “Ngày thứ bảy cán bộ Hội” sẽ tiếp tục thu hút được các bạn cán bộ Hội 

đã từng tham gia chương trình, cũng như các bạn mới tiếp xúc, tham gia công tác Hội. 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, GIỚI THIỆU VỀ HỘI SINH VIÊN 

VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC KẾT NẠP HỘI VIÊN - “TỰ HÀO HỘI VIÊN” 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Nhận thấy công tác phát triển Hội viên là một trong những công tác cần được 

quan tâm, đẩy mạnh, nhằm thực hiện thành công chương trình “Xây dựng Hội Sinh 

viên Việt Nam vững mạnh”, Hội Sinh viên trường đã tổ chức thực hiện chuỗi chương 

trình tuyên truyền về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, phát triển và kết nạp hội viên 

mới thông qua mô hình “Tự hào Hội viên”. 

 

Hội Sinh viên trường đã tạo ấn tượng tốt với các bạn tân sinh viên thông qua 

các hoạt động tiếp xúc, hỗ trợ, giao lưu, giới thiệu về tổ chức Hội ngay từ những ngày 

đầu tiên các bạn đến trường. Bên cạnh các thông tin hỗ trợ tân sinh viên về các khía 

cạnh ở môi trường đại học đầy mới mẻ trên trang Facebook CỘNG ĐỒNG SINH 

VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH như: tài liệu, dụng cụ 

học tập, nơi ăn trưa, chỗ gửi xe …, Hội Sinh viên trường dành thời lượng 01 buổi sáng 

giới thiệu đến từng lớp về tổ chức Hội, về các hoạt động trong năm và đặc biệt là 

phong trào “Sinh viên 5 tốt” với hình thức sinh động, tương tác với sinh viên nhằm tạo 

niềm tin cho các bạn về tổ chức Hội. 

 

Hội Sinh viên trường đổi mới hình thức kết nạp Hội viên với hoạt động “Tự hào 

Hội viên - Selfie nhận quà liền tay” dành cho các bạn sinh viên năm 1, sinh viên đang 

tham gia sinh hoạt ở các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm. Hội Sinh viên trường chuẩn bị 01 

backdrop “Tự hào Hội viên” trước Văn phòng Hội Sinh viên trường; các bạn sinh viên 

tiến hành chụp hình (hình cá nhân hoặc một nhóm) với backdrop này và đổi thành ảnh 

đại diện (Profile Picture) hoặc ảnh bìa (Cover Photo) của Facebook cá nhân, đồng thời 

điền vào mẫu thông tin kết nạp hội viên tại địa chỉ http://goo.gl/forms/znZNGGfGlc. 

Các bạn sinh viên hoàn thành các bước trên sẽ được kết nạp trở thành Hội viên Hội 

Sinh viên Việt Nam và được nhận những phần quà có hình ảnh của tổ chức Hội như 

logo cài áo, bút bi, sổ tay. Sau đó, Hội Sinh viên trường tiếp tục tổ chức Ngày hội 

Chào đón tân sinh viên, Ngày hội các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm, tiến hành tổ chức Lễ 

kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2014 - 2015,  trong không khí trang 

trọng phát thẻ Hội viên cho từng bạn sinh viên bước đầu đến với tổ chức Hội. 

Mô hình “Tự hào Hội viên” năm học 2014 - 2015 không những đạt được những 

thành công về mặt số lượng: kết nạp mới được 1183 hội viên, trong đó tỉ lệ hội viên/sinh 

viên năm 1 chiếm 97,12 % mà còn nâng cao chất lượng hội viên được kết nạp: sinh 

viên chủ động tìm đến với tổ chức Hội, tìm hiểu về Điều lệ Hội và  điền mẫu thông tin 

kết nạp, tính trang trọng của việc kết nạp được đảm bảo. Hoạt động cũng mang lại 
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nhiều niềm vui, ấn tượng tốt về tổ chức Hội Sinh viên cho các bạn tân sinh viên, hội 

viên, đây là cơ hội để Hội Sinh viên trường xây dựng niềm tin nơi các bạn hội viên, 

sinh viên để các bạn có thể hiểu và gắn bó với tổ chức Hội trong năm học. Hội Sinh 

viên trường tiếp tục chú trọng các hoạt động tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong 

suốt năm học để những ấn tượng tốt đẹp được xây dựng từ đầu năm sẽ duy trì và đưa 

tổ chức Hội trở thành người bạn thân thiết đáng tin cậy của sinh viên. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN VÀ GẮN KẾT CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI 

TRƢỜNG QUA “LIÊN HOAN TÀI NĂNG CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI” 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích - Yêu cầu của giải pháp:  

   1.1 Mục đích:  

- Tạo sân chơi lành mạnh để đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Ban 

điều hành các CLB – Đội – Nhóm có cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng, nâng cao tinh 

thần đoàn kết. 

- Liên hoan là điều kiện để cơ hội để cán bộ Đoàn – Hội trường thể hiện bản lĩnh, làm 

phong phú đời sống tinh thần của cán bộ Đoàn – Hội. 

   1.2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

- Công tác truyền thông diễn ra xuyên suốt, đảm bảo thông tin đầy đủ và nhanh chóng 

đến các cấp cán bộ Đoàn – Hội và sinh viên. 

 

2. Nội dung của mô hình: 

   2.1. Nội dung thi: 

- Thí sinh dự thi biểu diễn các tài năng, năng khiếu, sở trường trên sân khấu.  

- Thể loại: Hát, múa, diễn kịch, vẽ tranh, viết thư pháp, quản trò,... 

- Thời lượng: 2 phút/tiết mục 

- Hình thức nội dung: Tùy chọn nhưng phải phù hợp với truyền thống, văn hóa của dân 

tộc Việt Nam. 

   2.2. Thể lệ: 

- Thời gian cho mỗi tiết mục: không quá 2 phút. 

- Tiết mục dự thi không giới hạn số lượng thí sinh, có thể thi dưới hình thức cá nhân 

hoặc tập thể: 

+ Hình thức cá nhân: Tiết mục dự thi gồm 01 người đăng ký tham gia chính thức 

(không tính các thành viên hỗ trợ trong tiết mục). 

+ Hình thức tập thể: Tiết mục dự thi gồm 02 người đăng ký tham gia trở lên (không 

tính các thành viên hỗ trợ trong tiết mục). 

- Không giới hạn số lượng thành viên hỗ trợ trong tiết mục. 

- Mỗi đơn vị có thể đăng ký một hoặc nhiều tiết mục. Mỗi cá nhân có thể đăng ký 

tham gia nhiều tiết mục dự thi. Mỗi tiết mục dự thi có thể bao gồm các thành viên 

cùng hoặc không cùng đơn vị khoa/bộ môn. 

- Kết quả thi được tính dựa trên tổng điểm của Ban Giám khảo (Thang điểm cụ thể 

đính kèm). Ngoài ra, các giải thưởng phụ: 
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+ Giải Tiết mục được yêu thích nhất: Tiết mục nhận được nhiều lượt bình chọn nhất 

của khán giả. 

+ Giải Tập thể xuất sắc nhất: Tập thể khoa/bộ môn có số lượng tiết mục dự thi và số 

lượng cán bộ Đoàn – Hội tham gia thi nhiều nhất. 

 

3. Kết quả thực hiện giải pháp tại đơn vị: 

Liên hoan thu hút sự tham gia của gần 150 đồng chí là cán bộ Đoàn – Hội trường với 

38 tiết mục. 

Thông qua liên hoan, cán bộ Đoàn – Hội được giao lưu, thể hiện tài năng bằng nhiều 

hình thức: ảo thuật, hát, múa, kịch,… Đồng thời, đây là điều kiện để cán bộ Đoàn – 

Hội toàn trường gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. 

  

4. Đánh giá việc thực hiện giải pháp: 

4.1. Mặt thành công:  

- Liên hoan thu hút sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của tập thể cán bộ Đoàn Thanh 

niên – Hội Sinh viên, sinh viên trường. 

- Chất lượng các tiết mục tham gia liên hoan có đầu tư kỹ lưỡng. Thông qua liên hoan, 

BTC phát hiện những nhân tố mới, phù hợp để phát triển vào những vị trí chủ chốt 

trong thời gian tới tại các đơn vị. 

- Đây cũng là một trong số những kênh thông tin để BCH Đoàn – Hội trường nắm bắt 

tình hình đời sống tinh thần của cán bộ Đoàn – Hội các đơn vị. 

4.2. Mặt hạn chế:  

Phần lớn thành phần tham gia là cán bộ Đoàn – Hội cấp trường, cấp khoa. Đối tượng 

là cán bộ Đoàn – Hội cấp Chi vẫn chưa tích cực tham gia hoạt động này. 

4.3. Bài học kinh nghiệm:  

- Đa dạng hoá các hoạt động truyền thông về chương trình nhằm thu hút sự quan tâm 

của Hội viên, sinh viên trường cũng như sự tham gia của cán bộ Đoàn – Hội các cấp.  

- Chuyên nghiệp hoá công tác tổ chức Liên hoan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. 

Từng bước đưa Liên hoan thật sự trở thành một hoạt đột thường niên, chăm lo đời 

sống tinh thần và gắn kết cán bộ Đoàn – Hội trường. 

 

5. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Duy trì và phát huy hiệu quả của giải pháp Chăm lo đời sống tinh thần và gắn kết cán 

bộ Đoàn – Hội trường qua “Liên hoan tài năng cán bộ Đoàn – Hội” 

- Mở rộng thành phần tham gia chương trình, nhằm xây dựng Liên hoan thành một sân 

chơi lớn dành riêng cho cán bộ Đoàn – Hội trường. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình để tạo hiệu ứng trong tập thể cán 

bộ Đoàn – Hội nói riêng, sinh viên trường nói chung.  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 

  



 

 

143 

MÔ HÌNH 

CHƢƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUỒN 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

Với mục tiêu bồi dưỡng thêm cho các cán bộ Đoàn – Hội bản lĩnh, tự tin trong quá 

trình tiếp nối, kế thừa thành quả của các thế hệ trước, cũng như đào tạo một số kỹ năng 

cần thiết trong quá trình thực hiện công tác Đoàn – Hội, Đoàn trường cùng Hội Sinh 

viên trường đã thiết kế ra chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ dự kiến chủ chốt cơ sở 

vào đầu năm học 2014 – 2015 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng tham gia: các cán bộ dự kiến chức danh chủ chốt cơ sở (Bí thư Đoàn 

khoa, Liên chi hội trưởng) thuộc diện quy hoạch cho Đại hội/Hội nghị tổ chức vào 

tháng 11 & 12/2014. 

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/9 -  04/10 

3. Nội dung: 

STT Nội dung chuyên đề Thời gian Hình thức - Báo cáo viên 

1 Khai giảng khóa tập huấn 
Sáng 

20/9/2014 
 

2 
CĐ: Quản lý thời gian 

CĐ: Tư duy sáng tạo 

Sáng 

20/9/2014 
 

3 
CĐ: Giải quyết mâu thuẫn 

 Đúc kết nội dung 

Chiều 

20/9/2014 
 

4 CĐ: kỹ năng nói thuyết phục  
Anh Dương Thành Truyền – CT 

hội đồng quản trị NXB Trẻ 

5 
CĐ: sử dụng CNTT hiệu quả 

trong công tác 
 

Anh Văn Chí Nam – trưởng phòng 

CTSV – nguyên Q.BT Đoàn trường 

6 
CĐ: công tác truyền thông 

CĐ: Trình bày trước đám đông 
 

Anh Lâm Đình Thắng – PBT 

thường trực Thành Đoàn – Nguyên 

PBT Đoàn trường 

7 
CĐ: Lãnh đạo – điều phối công 

việc 
 

Chị Phan Thị Thanh Phương – Phó 

Ban Mặt trận ANQP-ĐBDC – 

Nguyên BT Đoàn trường 

8 

Nội dung: định hướng hoạt 

động; các mảng công tác, giao 

lưu trao đổi với BTV, BTK 

04/10/2014 BTV + BTK 

Kết thúc chương trình tập huấn sẽ tổ chức buổi tổng kết khóa đào tạo với phần giao 

lưu, chia sẻ, tiếp lửa với BTV, BTK, từ đó góp phần giải tỏa tâm tư, định hướng cho 

các cán bộ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã thiết kế sân chơi Gương mặt thân quen, 

nhằm tạo sự gắn bó hơn với đội ngũ cán bộ chủ chốt dự kiến, tạo tiền đề cho một năm 

học mới làm việc hiệu quả. 
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4. Hiệu quả đạt đƣợc: 

Chương trình tập huấn đã đào tạo được 58 cán bộ Đoàn – Hội, tạo cơ sở tốt cho các 

hoạt động Đoàn – Hội trong thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, hiệu quả của 

khóa đào tạo có thể thấy khá tốt, với lực lượng đồng đều của cán bộ chủ chốt của các 

cơ sở Đoàn – Hội, các bạn bắt nhịp tốt hơn với công tác, tạo ra nhiều ý tưởng, giải 

pháp mới cho hoạt động cơ sở. 

5. Định hƣớng sắp tới: 

Với mong muốn việc đào tạo không chỉ dừng lại trong đầu năm học mà sẽ là một 

chuỗi chương trình nâng cao kỹ năng, rèn luyện không ngừng dành cho các đối tượng 

khác nhau như các sinh viên năm nhất đạt giải cao trong cuộc thi Đi tìm thủ lĩnh, các 

cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt dự kiến và đương nhiệm. 

Các nội dung tập huấn cũng được thiết kế sao cho sinh động, đóng góp trực tiếp không 

chỉ trong công tác Hội mà còn trong việc học tập, lao động trong cuộc sống của sinh 

viên. 

Đề cao tính chất thân mật, gần gũi, tránh việc gây cảm giác khô cứng, tạo ra nhiều cảm 

hứng cho các cán bộ đối với công tác Đoàn – Hội. 
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GIẢI PHÁP 

“NÂNG CAO GIÁ TRỊ THẺ HỘI VIÊN HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM” 

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

 

1. NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU 

Hiện nay, tuy việc kết nạp Hội viên ngày càng được nâng cao cả về chất lượng 

và số lượng, nhưng vẫn còn tồn tại một số lượng không nhỏ các bạn sinh viên chưa 

nhận thức được vai trò của Hội Sinh viên cũng như tầm quan trọng, lợi ích của việc trở 

thành Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đến thờ ơ với tổ chức. 

Trong đó, vai trò cốt yêu để nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của tổ 

chức Hội Sinh viên chính là các hoạt động hỗ trợ Hội viên trong học tập, trong nghề 

nghiệp, việc làm, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để từ đó tổ chức thực sự trở 

thành điểm đến tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho sinh viên, đi vào lòng sinh viên 

Từ những lí do trên, xác định việc đầu tiên cần làm để vừa tuyên truyền hiệu 

quả vừa mang lại giá trị hỗ trợ nhiều nhất cho Hội Viên chính là việc nâng cao giá trị 

của Thẻ Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, BCH Hội sinh viên trường ĐH Sư phạm 

TP.HCM mạnh dạn đưa ra giải pháp “Nâng cao giá trị Thẻ Hội viên Hội Sinh viên 

Việt Nam” 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Giải pháp gồm những nội dung chính sau: 

- Liên hệ với các cửa hang, quán ăn, siêu thị, … tại các khu vửa xung 

quanh các cơ sở của trường để đặt vấn đề về việc tặng voucher miễn phí và giảm giá 

cho sinh viên có thẻ Hội viên khi sử dụng dịch vụ tại các đơn vị này. 

- Sau khi đạt được thỏa thuận thì tiến hành ký kết ghi nhớ hỗ trợ với các 

đơn vị và thống nhất phương án hỗ trợ voucher và hình thức sử dụng thẻ sinh viên.  

- Phương án thường được sử dụng . 

Đối với voucher, hằng tuần, các đơn vị sẽ gửi các voucher giảm giá cho Hội 

Sinh viên trường. Hội Sinh viên trường sẽ đăng công khai các loại voucher của tuần đó 

trên website và fanpage của Hội SInh viên trường (kết hợp quảng bá cho đơn vị tài 

trợ). Sinh viên sẽ đăng ký và mang theo thẻ hội còn giá trị sử dụng để nhận voucher tại 

văn phòng Hội Sinh viên trường (tối đa 2 voucher/1 hội viên/ tuần). Loại voucher chỉ 

có giá trị khi người sử dụng xuất trình được thẻ Hội viên còn giá trị sử dụng. 

Đối với giảm giá trực tiếp, Hội Sinh viên trường sẽ đăng công khai danh sách 

các đơn vị sẽ giảm giá trực tiếp cho Sinh viên xuất trình được thẻ Hội viên còn giá trị 

sữ dung trên website, fanpage của Hội Sinh viên trường (kết hợp quảng cáo cho các 

đơn vị này). 

- Hằng tháng, Hội Sinh viên trường sẽ lấy phiếu khảo sát online về việc sử 

dụng các voucher và dịch vụ được giảm giá. Nếu ghi nhận được trường hợp các đơn vị 

cung cấp dịch vụ chưa đúng với thông báo, Bộ phận phụ trách sẽ kiểm tra và trao đổi 
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với các đơn vị đó. Nếu đơn vị đó không thực hiện đúng cam kết 3 lần thì sẽ ngưng hợp 

tác. 

3. KẾT QUẢ SƠ BỘ. 

Trong năm học vừa qua, Hội Sinh viên trường đã nhân được hơn 2000 

voucher/tháng, có gần 150 đơn vị kinh doanh gần các cơ sở của trường đồng ý giảm 

giá cho sinh viên có sử dụng thẻ Hội viên.. Mỗi tháng, toàn bộ số lượng voucher đều 

được sinh viên đăng ký và nhận đều đặn. Hội Sinh viên trường nhân được phản hồi rất 

tích cực  và sự ủng hộ rất lớn của sinh viên. Đây có thể xem là thành công bước đầu 

cảu giải pháp này.    

4. HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

 Để có thể tiếp tục khuyến khích nhiều hơn nữa các đơn vị tham gia chương 

trình này, cần chú ý nhiều hơn ở khâu quảng bá thương hiệu của họ, cần phải có nhiều 

hơn nữa các kênh thông tin và có hình thức quảng bá phù hợp với từng loại hình đơn 

vị.  

Bên cạnh đó, cần nắm bắt nhu cầu của sinh viên và gắn kết với những đơn vị 

phù hợp với nhu cầu đó. 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG ĐH SƢ PHẠM TP.HCM  



 

 

147 

ĐỀ ÁN 

QUY HOẠCH CÁN BỘ NGUỒN CÁC CẤP GẮN LIỀN VỚI CÔNG TÁC TỔ 

CHỨC ĐẠI HỘI – HỘI NGHỊ VÀ NÂNG CHẤT CÁN BỘ CÁC CẤP. 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh 

 

I. Mục đích: 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cho công tác Hội và phong trào Sinh 

viên trường; 

- Củng cố và xây dựng bộ máy nhân sự Ban chấp hành các cấp hoạt động 

có hiệu quả tiến tới nâng chất và xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ. 

- Theo dõi và quản lý đội ngũ cán bộ các cấp. 

II. Nội dung thực hiện 

A. Thực trạng và đặc thù  

- Bộ máy nhân sự các cấp còn tồn tại cán bộ hoạt động chưa tích cực nhất 

là cán bộ cấp chi hội. 

- Sinh viên năm nhất sang năm hai chuyển chuyên ngành gây khó khăn 

trong công tác duy trì và đào tạo cán bộ mang tính định hướng lâu dài. 

- Số lượng nhân sự phụ trách công tác Tổ chức – Xây dựng số lượng ít, 

chưa đủ để phục vụ cho quá trình quy hoạch nhân sự.  

- Cán bộ phụ trách công tác tổ chức tại các cấp bộ Hội chưa nhận thức rõ 

tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng nên tính chủ chủ động và phát huy vai 

trò của mình chưa cao 

B. Nội dung thực hiện: 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị đội ngũ thực hiện 

- Tổ chức tuyển thành viên Ban chuyên môn Tổ chức - Xây dựng Hội 

(10/2014). Số lượng tuyển mới: 10 thành viên, nâng số lượng đội ngũ thực hiện công 

tác 15 thành viên 

- Tập huấn công tác tổ chức Đại hội – Hội nghị cho nhân sự mới. 

- Phân công 01cán bộ phụ trách 2-3 LCH SV khoa chịu trách nhiệm quản 

lý, đôn đốc quá trình thực hiện của các LCH SV khoa 

Giai đoạn 2:  Quy hoạch nhân sự gắn liền đại hội khóa 39 và hội nghị giữa nhiệm 

kỳ các cấp  

 Thực hiện đối với khóa 39 gắn liền công tác Đại hội 

Ví dụ minh họa cụ thể 1 cán bộ khóa 39 học tập tại LCH SV khoa Lý luận 

chính trị (LLCT) sau chuyển chuyên ngành sang  LCH SV khoa Kinh tế (KT)  

- Tổ chức thực hiện cập nhật danh sách cán bộ nguồn tiềm năng khóa 39 

tại tất cả các liên chi hội Sv khoa đồng thời viết giấy giới thiệu cho cán bộ khóa 39 

- Dựa trên danh sách quản lý, LCH SV khoa KT chủ động liên hệ nhân sự 

(hoặc giấy thới thiệu của LCH SV khoa LLCT) và tạo điều kiện cho nhân sự mới thích 

nghi và tiếp tục hoạt động tại LCH SV khoa 
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 Thực hiện đối với CLB/Đ/N, chi hội trực thuộc khoa gắn liền với công 

tác tổ chức Hội nghị 

- Cập nhật danh sách và đánh giá cán bộ (1/2015-8/02/2015) 

- Tổ chức kiện toàn (2/2015-31/3/2015) 

 Đối với đơn vị có mô hình hoạt động không hiệu quả, LCH SV khoa 

định hướng đổi mới mô hình và tiến hành áp dụng cơ cấu với vào nhiệm kỳ tới (tháng 

10/2015) 

 Thực hiện đối với LCH Sv khoa/KTX/CLB/Đ/N cấp trực thuộc trường  

gắn liền với công tác tổ chức Hội nghị đại biểu (giữa nhiệm kỳ tiến kết hợp kiện toàn 

và thực hiện các công tác tiến tới Đại hội Hội SV trường). 1-26/04/2015 

- Cập nhật danh sách và đánh giá cán bộ (2/2015-31/3/2015) 

- Tổ chức kiện toàn 

 Tháng 6-9/2015 

- Các cấp tiến hành cập nhật và đánh giá thường xuyên vào file quản lý 

danh sách sau kiện toàn nhân sự giai đoạn 2 

- Ban  chuyên môn Tổ chức – Xây dựng Hội phối hợp với Ban Kiểm tra 

Hội Sinh viên trường thường xuyên quản lý và theo dõi cũng như đôn đốc công tác 

thực hiện 

Giai đoạn 3: Quy hoạch nhân sự gắn liền với công tác Đại hội các cấp trực thuộc 

- Tổ chức Đại hội hội nghị các cấp chọn lọc bộ máy nhân sự dựa trên file 

danh sách quản lý 

+ Trực thuộc LCH SV khoa/KTX 10/2015 

+ Trực thuộc trường: 11/2015 

- Danh sách quản lý cán bộ là cơ sở, căn cứ cho việc đánh giá, chọn lọc 

nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành các cấp trực thuộc. Nhân sự tham gia vào BCH 

LCH SV, phải được cập nhật và đánh giá quá trình công tác tại file quản lý.  

- Đồng thời, thông qua file danh sách quản lý Ban Thư ký Hội Sinh viên 

trường nắm bắt và đánh giá được năng lực hoạt động của từng nhân sự BCH trong 

nhiệm kỳ mới của từng cơ sở Hội. 

III. Kết quả thực hiện: 

Đề án đã đưa vào thử nghiệm trong năm học và đạt được một số kết quả khả quan: 

- Đa số các cán bộ phụ trách công tác tổ chức xây dựng ở cơ sở Hội đã 

dần ý thức, và chủ động hơn về công tác xây dựng. 

- Thông qua danh sách quản lý, cơ bản Hội Sinh viên trường đã nắm bắt 

được tổng quan tình hình nhân sự hoạt động ở tất cả các cấp. 

- Bộ máy nhân sự các cấp đa số đã thực hiện kiện toàn và đảm bảo nguồn 

nhân sự chất lượng cho hoạt động trong giai đoạn tới. 

- 100% các đơn vị đều thực hiện nội dung theo đề án 

- Số lượng cán bộ nguồn sau khi chuyển chuyên ngành tiếp tục hoạt động 

có xu hướng gia tăng 
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IV. Bài học kinh nghiệm:  

Cơ chế quản lý và giám sát thực hiện cần phải chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo việc đồng bộ 

thực hiện ở tất cả các cơ sở Hội. 

Phải quán triệt hơn nữa nhận thức vai trò của công tác tổ chức xây dựng cho cán bộ 

Hội phụ trách mảng tổ chức từ đó tạo tính chủ động của cơ sở Hội và đảm bảo tính 

đồng bộ và thực hiện có hiểu quả công tác tại tất cả các cấp bộ Hội. 

V. Hƣớng phát triển: 

Ngắn hạn: 6-12/2015 

- Tiếp tục giám sát và thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện cập nhật đối với các 

đơn vị thực hiện chưa tốt, các đơn vị thực hiện mang tính hình thức. 

- Theo sát và định hướng các LCH SV khoa có bộ máy hoạt động chưa 

hiệu quả  xây dựng cơ chế mới phù hợp và thực hiện giai đoạn 3 

Dài hạn:  

- Bước 1: Giai đoạn tập trung ổn định nhân sự và cơ chế bộ máy hoạt 

động: kiên trì thường xuyên theo dõi và tiến hành kiện toàn đảm bảo đội ngũ cán bộ ổn 

định và cơ chế bộ máy tổ chức hoạt động có hiệu quả ở tất cả các cấp. Đặc biệt là phải 

xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại cơ sở Hội vững chắc về 

chuyên môn và nhận thức. Công tác quy hoạch cán bộ nằm trong giai đoạn bước 1. 

- Bước 2: Giai đoạn tập trung xây dựng bảng mô tả công  việc từng chức 

danh, vị trí cán bộ tại các cấp 

- Bước 3: Giai đoạn tập trung đề ra bộ tiêu chuẩn các kỹ năng cần có của 

cán bộ để thực hiện tốt công việc tại từng vị trí theo bảng mô tả công việc 

- Bước 4: Giai đoạn tập trung đầu tư công tác tập huấn có chất lượng các 

kỹ năng theo bộ tiêu chuẩn 

- Bước 5:  Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ định lượng và chuyên 

nghiệp 

BCH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 
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MÔ HÌNH 

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY 

DỰNG HỘI 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh 

I. MỤC TIÊU: 

- Nâng cao chất lượng cán bộ Hội chủ chốt và cán bộ làm công tác Tổ 

chức – Xây dựng Hội, thông qua việc đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ chuyên biệt 

cho 2 đối tượng này. 

- Nhằm chuẩn hóa các qui trình, các công tác về hoạch định nhân sự, xây 

dựng chương trình hoạt động cho cơ sở Hội. 

- Xây dựng một đội ngũ cán bộ có qui chuẩn và được đào tạo bài bản 

thông qua đề án nhất định. 

II. NỘI DUNG:  

1. Tổng quan đề án: 

- Đầu tiên, Ban Thư ký HSV trường thực hiện đề án tập huấn 6 buổi với 

nội dung cụ thể như sau: 

B

uổi 
Chuyên đề Nội dung báo cáo 

1 

Công tác tổ 

chức – xây dựng 

Hội Sinh viên Việt 

Nam. 

- Báo cáo tổng quan về công tác Tổ chức – 

xây dựng Hội. 

- Mục đích, yêu cầu và vị trí của công tác 

này trong công tác Hội và phong trao sinh viên. 

- Công tác tổ chức xây dựng Hội tại từng cơ 

sở Hội. 

Công tác văn 

phòng 

- Hệ thống văn bản Hội, thể thức văn bản, 

các quy định về văn bản. 

- Công tác thi đua, khen thưởng trong tổ 

chức Hội. 

- Công tác thông tin, báo cáo, tổng kết trong 

hệ tổ chức Hội. 

- Công tác lưu trữ văn bản. 

- Chương trình công tác năm, chương trình 

hoạt động của Hội SV trường. 

2 

Kỹ năng tư duy 

sáng tạo 

- Tại sao chúng ta cần sáng tạo? 

- Để sáng tạo cần những điều kiện gì? 

- Có những thủ thuật sáng tạo nào? 

- Sáng tạo trong công tác Hội và phong trào 

sinh viên. 

Nắm bắt dư 

luận, tâm lý và tập 

- Xây dựng hình ảnh người cán bộ, thủ lĩnh 

sinh viên. 
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hợp sinh viên trong 

thời kỳ mới 

- Tại sao phải năm bắt dư luận và tâm lý sinh 

viên? 

- Phương pháp nắm bắt dư luận, tâm lý sinh 

viên hiện nay. 

3 

Hoạch định 

chiến lược 

- Giới thiệu về chiến lược, định hướng dài 

hạn của Hội SV trường. ( NK 2013 – 2015). 

- Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược 

trong công tác Hội. 

- Phương pháp hoạch định, xây dựng chiến 

lược của cấp cơ sở Hội. 

- Kiểm tra đánh giá chiến lược thực hiện. 

Hoạch định 

nhân sự 

- Công tác nhân sự trong tổ chức Hội. 

- Vì sao phải hoạch định và quy hoạch nhân 

sự. 

- Phương pháp quy hoạch nhân sự với điều 

kiện của công tác Hội. 

- Xây dựng mô tả và tiêu chuẩn công việc. 

Đánh giá năng lực cán bộ Hội. 

 

- Với chuyên đề “Hoạch định chiến lược”: sẽ hướng dẫn và chuẩn hóa 

cách thức xây dựng chương trình năm hoạt động tại cơ sở dựa vào 3 yếu tố: Kế hoạch, 

chương trình và định hướng của Hội SV trường; Đặc điểm, đặc thù nguồn lực tại cơ sở 

Hội; Nhu cầu cụ thể của sinh viên, hội viên đơn vị. Bằng những phương pháp khoa 

học, các bạn sẽ nắm được cách thức để xây dựng chương trình dựa vào 3 yếu tố trên, 

qui trình cụ thể: 

1) Tháng 08 – tháng 09: BTK Hội SV trường, BKT Hội SV trường, các 

Ban chuyên môn sẽ lên kế hoạch, chương trình năm. 

2) Tháng 10 – tháng 11: các đơn vị trực thuộc nghiên cứu xây dựng chương 

trình hoạt động năm của mình dựa trên chương trình hoạt động năm của Hội SV 

trường. 

3) Tháng 12: BCH Hội SV trường thành lập Hội đồng phản biện và phản 

biện chương trình năm của cơ sở và phản hồi ý kiến bằng văn bản. 

4) Cuối tháng 12: Cơ sở hoàn thiện chương trình năm dựa trên ý kiến của 

BTK Hội SV trường. 

- Với chuyên đề “Hoạch định nhân sự”: xác lập phương pháp hoạch định 

nhân sự cho các chức danh từ BTK LCH SV khoa, KTX, BCN/BĐH các CLB/Đ/N 

trực thuộc và xây dựng qui trình nhân sự như sau: 

1) Từ đầu năm các cơ sở Hội định hướng cán bộ kế thừa, lập danh sách cán 

bộ nguồn cho từng chức danh theo “Thẻ chức danh” gửi về Hội SV trường. 
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2) Hội SV trường tổ chức các buổi tập huấn theo từng đối tượng, trong đó 

có đối tượng cán bộ nguồn và trao giấy chứng nhận. 

3) Tháng 9: BTK Hội SV trường đánh giá tình hình đào tạo nhân sự của cơ 

sở theo thẻ chức danh, và định hướng cơ sở đào tạo cho từng vị trí. 

4) Tháng 10: các cơ sở Hội gửi hồ sờ đại hội và báo cáo tình hình nhân sự. 

BTK Hội SV trường rà soát và đánh giá từng nhân sự theo đề án có phù hợp không để 

duyệt đề án. 

5) Tháng 11: các cơ sở Hội tiến hành đại hội. 

2. Hệ thống Mô tả công việc cho từng chức danh: 

- Để đánh giá đúng năng lực nhân sự cho công tác hoạch định, thì BTK 

Hội SV trường xây dựng hệ thống bảng mô tả công việc cho từng chức danh. Dựa vào 

đây, Thường trực các cơ sở Hội có thể kịp thời nhận định nhân sự và định hướng đào 

tạo nhân sự phù hợp. 

- Hệ thống mô tả cụ thể và đầy đủ công việc và yêu cầu của từng công 

việc cho từng chức danh cần có. 

( mẫu đính kèm) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Các cơ sở Hội đã dần ý thức, và chủ động hơn về công tác xây dựng đội 

ngũ cán bộ nguồn có thông qua đào tạo. 

- Đợt đại hội tháng 11 của các cơ sở hội vừa qua, các cơ sở Hội đã chuẩn 

bị tốt nhân sự cho đơn vị mình, đặc biệt là các chức danh chủ chốt dựa trên đề án. 

- Với việc thực hiện chương trình năm: các cơ sở Hội xây dựng và hoàn 

thiện chương trình năm của mình dựa trên các tiêu chí và thực hiện đúng theo chương 

trình năm đó. BTK Hội SV trường giám sát việc thực hiện chương trình năm. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM – HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

1. Bài học kinh nghiệm: 

- Đề án cần được thực hiện đồng bộ ở các cơ sở Hội và có văn bản, hướng 

dẫn cụ thể hơn để các cơ sở Hội dễ dàng thực hiện. 

- Công tác cán bộ Hội vẫn là một thách thức lớn với tổ chức vì sự bất ổn, 

và học chế tín chỉ. 

- Phải xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại cơ sở 

Hội, và Hội SV trường có một ban chuyên môn về công tác tổ chức cán bộ để quản lý 

và thực hiện đề án. 

2. Hƣớng phát triển: 

- Xây dưng một hệ thống đánh giá năng lực cán bộ Hội và dựa vào đó 

theo dõi, đánh giá cán bộ và đào tạo cán bộ Hội. 

- Phát huy năng lực cán bộ Hội về mặt kỹ năng và phù hợp với chuyên 

ngành, tạo nên giá trị tăng thêm cho cán bộ Hội khi tham gia công tác. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SV TRƢỜNG 
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GIẢI PHÁP 

“TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SINH VIÊN QUA MẠNG XÃ 

HỘI” 

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

- Trang thông tin chính thức của Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức được đưa vào hoạt động với mục đích là tạo một kênh thông tin bên 

cạnh trang website của  Đoàn - Hội Trường, cũng như góp phần tạo điều kiện để 

những thông tin chính thức của Hội Sinh viên trường đến gần hơn với các bạn sinh 

viên trong toàn trường. Với việc truyền thông qua các trang mạng xã hội như 

Facebook, trang thông tin của Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

đang dần thu hút được nhiều bạn sinh viên. 

- Thông qua các trang mạng xã hội, Hội Sinh viên Trường đã có thể đáp 

ứng tốt nhu cầu các bạn sinh viên trong thời đại hiện nay, giải quyết vấn đề điểm 

nghẽn trong công tác thông tin, góp phần triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền 

cũng như công tác giáo dục đến đông đảo và sâu rộng trong sinh viên. 

- Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Trường đã có thể nắm bắt được tốt hơn tâm 

tư nguyện vọng, cũng như lắng nghe ý kiến phản hồi từ sinh viên trong toàn trường về 

các hoạt động của Hội để từ đó nâng cao chất lượng của các hoạt động. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

Nhằm thực hiện tốt giải pháp hoạt động mới này, Hội Sinh viên Trường đã phát 

triển nhiều cách truyền thông hiệu quả; cụ thể: 

1. Tạo trang trên mạng xã hội: 

-  Tạo trang trên mạng xã hội như Facebook chính thức của Hội Sinh viên 

trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và các trang Facebook chính thức của Liên Chi 

hội các khoa nhằm triển khai, thông báo các hoạt động của Hội Sinh viên đến với các 

bạn sinh viên trong toàn trường. 

2. Tạo nhóm trên mạng xã hội: 

- Tạo nhóm Hội Sinh viên Trường và nhóm Ban Chấp hành Liên Chi hội 

các khoa trên mạng xã hội như Facebook nhằm giúp các cán bộ Hội thông tin, liên lạc 

và trao đổi công việc với nhau dễ dàng hơn. 

3. Cập nhật thông tin thƣờng xuyên, liên tục: 

- Cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin hoạt động của Hội Sinh 

viên trường, Liên Chi hội các khoa trên các trang và nhóm Faceboook. 

- Cập nhật hoạt động Hội Sinh viên trường, Liên Chi hội các khoa mọi 

lúc, mọi nơi. 

4. Triển khai, thông báo bằng hình ảnh: 

- Các trang Facebook Hội Sinh viên Trường triển khai, thông báo các hoạt 

động bằng hình ảnh. 
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- Thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa các hoạt động. 

5. Ứng dụng tạo sự kiện: 

- Tạo sự kiện, đưa thông tin về hoạt động và mời các bạn sinh viên tham 

gia. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- Các thông tin hoạt động của Hội Sinh viên trường được cập nhật thường 

xuyên, liên tục; tin tức hoạt động cập nhật hằng tuần. 

- Các bạn sinh viên thường xuyên vào giao lưu, hỏi đáp các hoạt động với 

Thường trực Hội Sinh viên trường. 

- Tính đến thời điểm hiện tại, trang Facebook chính thức của Hội Sinh 

viên trường đã có gần 2000 lượt thích. 

IV. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ: 

- Thông qua giải pháp này, Hội Sinh viên trường tận dụng tối đa các trang 

mạng xã hội và vai trò thông tin của Hội Sinh viên trường trong việc phát huy hiệu quả 

công tác thông tin, tuyên truyền trong nhà trường. 

V. HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

- Cần thường xuyên thay đổi các nội dung và hình thức của trang 

Facebook cũng như tạo các cuộc thi để tránh không bị nhàm chán, góp phần thu hút 

sinh viên trong trường. 

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường cũng cần tiếp tục nghiên cứu vận dụng vào 

thực tế của đơn vị nhiều ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn nữa nhằm đưa 

công tác Hội và phong trào sinh viên của Hội Sinh viên Trường ngày càng phát triển.  
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GIẢI PHÁP 

KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ HỘI 

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường họat động và thực hiện 

chức năng của mình đối với công tác Hội và phong trào sinh viên một cách tích cực, 

chủ động. Tuy nhiên, để hoàn thành công tác, nhiệm vụ được giao tốt nhất, đòi hỏi 

người cán bộ Hội phải không ngừng rèn luyện về mặt kỹ`` năng, nghiệp vụ, cũng như 

cần có sự đánh giá khách quan, chính xác về chất lượng cán bộ Hội.  

Công tác Hội và phong trào sinh viên hiện nay đang dần đổi mới, nhiều cán bộ Hội 

vẫn còn thiếu sót và hạn chế về mặt kỹ năng, nghiệp vụ nên chưa đáp ứng kịp những 

yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đã xây 

dựng và triển khai thực hiện mô hình “Kiểm tra chất lƣợng cán bộ Hội” với cách 

thức tổ chức thường xuyên, khách quan để đánh giá chất lượng cán bộ Hội. Qua đó kịp 

thời có phương thức hỗ trợ, đào tạo, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ nhằm hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên trường. 

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

2.1. Công tác tổ chức kiểm tra chất lƣợng cán bộ Hội: 

- Vào mỗi học kỳ, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chỉ đạo cho Ban Tổ 

chức và xây dựng Hội tuyên truyền, định hướng đúng đắn cho Cán bộ Hội về chức 

năng, vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, nắm vững Điều lệ Hội, các công tác 

chuyên môn của từng bộ phận trực thuộc Hội Sinh viên trường thông qua các buổi 

sinh hoạt trực tiếp, các buổi họp giao ban giữa Ban Chấp hành Hội sinh viên trường 

với các Cơ sở Hội. 

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội 

Sinh viên trường và Nội quy hoạt động văn phòng, Ban Tổ chức và xây dựng Hội và 

Bộ phận văn phòng theo dõi hoạt động của các cán bộ Hội. 

- Ban Thư ký chỉ đạo ban tổ chức và xây dựng Hội soạn thảo bộ đề, chuẩn 

bị các nội dung kiểm tra bao gồm đầy đủ các kiến thức về Điều lệ Hội, vai trò của tổ 

chức Hội Sinh viên Việt Nam, các công tác chuyên môn của từng bộ phận trực thuộc 

Hội Sinh viên trường, các hoạt động thường niên của Hội Sinh viên trường và các kĩ 

năng, nghiệp vụ văn phòng. Nội dung kiểm tra phải đầy đủ, bao quát và có tính phân 

loại chất lượng cán bộ Hội. 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ trong tuần, tháng và quý giữa Ban Chấp 

hành và Cộng tác viên để nắm bắt, kiểm tra công tác các ban chức năng và Văn phòng 

Hội Sinh viên trường, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình 

triển khai các công tác. 

2.2. Công tác đánh giá chất lƣợng cán bộ Hội: 
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- Từ năm học 2013 – 2014 trở đi, định kỳ 2 lần/học kỳ (mỗi đầu và cuối 

học kỳ), Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tổ chức kiểm tra chất lượng cán bộ Hội 

thông qua một bài kiểm tra. 

- Ban Thư ký thành lập 1 bộ phận đánh giá chất lượng. Và bộ phận này sẽ 

thực hiện chức năng của mình thông qua sự giám sát của Ban Thư ký và Ban kiểm tra. 

- Phần kiểm tra sẽ bao gồm 2 phần:  

+ Phần 1: các cán bộ Hội sẽ thực hiện 1 bài kiểm tra bao gồm phần trắc nghiệm và tự 

luận. 

+ Phần 2:  các cán bộ Hội sẽ thực hành phần về kĩ năng nghiệp vụ văn phòng và các kĩ 

năng mềm khác như : trả lời phỏng vấn, giải quyết tình huống, tuyên tuyền trước đám 

đông…với bộ phận đánh giá.  

- Sau đó, kết quả của các cán bộ Hội sẽ được công báo công khai trên 

bảng tin Hội Sinh viên trường và các phương tiện truyền thông trong trường, tạo điều 

kiện để các Cán bộ Hội hoàn thiện khả năng của mình hơn. Kết quả được đánh giá 

theo mức điểm chấm và xếp loại Giỏi, Khá, Đạt và không Đạt. Cán bộ Hội xếp loại 

không Đạt sẽ được tập huấn lại các kiến thức cơ bản như đã nêu trên. Kết quả của 4 

đợt kiểm tra, đánh giá sẽ là một tiêu chí xét khen thưởng, thi đua vào cuối năm học. 

 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

- 100% cán bộ Hội tham gia, trong đó 70% cán bộ Hội xếp loại Khá, Giỏi.    

- Ban Chấp hành đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức Hội 

Sinh viên Việt Nam, Điều lệ Hội, về Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp, công tác 

của các Ban chức năng trực thuộc và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội nói chung.  

- Các cuộc họp định kỳ BCH đã giúp cho thường trực Hội Sinh viên 

trường nắm bắt cũng như đánh giá được chất lượng hoạt động của từng thành viên 

BCH. Các hoạt động của Hội Sinh viên trường tổ chức đã chu đáo hơn, chất lượng 

chương trình được nâng cao, kinh nghiệm và năng lực hoạt động của đội ngũ BCH 

được củng cố và nâng cao.  

- Kết quả kiểm tra cán bộ Hội học kỳ vừa qua đã đánh giá được chất 

lượng cán bộ Hội của Hội Sinh viên trường khách qua, chính xác. Có cơ sở để tổ chức 

tập huấn cán bộ Hội nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội. 

- Việc trao những đánh giá của Hội Sinh viên trường và cơ sở Hội đối với 

BCH được duy trì thường xuyên đã giúp cho Hội Sinh viên trường có thể chủ động và 

tích cực hơn trong công tác phát hiện và đào tạo nhân sự kế thừa. Những nhân sự tham 

gia BCH Hội Sinh viên trường hầu hết là những nhân sự rất được sinh viên, Hội viên 

tại cơ sở tín nhiệm.   

 

IV. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ:  

4.1. Mặt thành công: 

- Chất lượng cán bộ Hội được nâng cao và đáp ứng được yêu cầu công tác. 
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- Luôn có phương pháp hỗ trợ đào tạo, nâng cao kĩ năng nghiệp vụ nhằm hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên trường. 

4.2. Mặt hạn chế: 

- Chất lượng kiểm tra đầu kì học kỳ 1 chưa cao do lực lượng cán bộ Hội 

năm nhất chưa quen với môi trường làm việc nên còn tồn tại 1 số hạn chế nhất định. 

 

V. HƢỚNG PHÁT TRIỂN:  

- Cần sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức từ Hội Sinh viên cấp trên cho 

cán bộ Hội của trường. 

- Tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những khiếm khuyết 

của Ban Chấp hành trong việc sinh hoạt và làm việc tại Văn phòng Đoàn - Hội Sinh 

viên trường.  

Riêng đối với công tác kiểm tra chất lượng cán bộ Hội sẽ tiếp tục phát triển đến cán bộ 

Hội cơ sở song song với công tác tập huấn thường xuyên.  
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MÔ HÌNH 

“CÁN BỘ HỘI TIÊN PHONG, XUNG KÍCH TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG 

TÌNH NGUYỆN” 

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Tài chính Hải quan 

I. Nội dung thực hiện: 

Toàn thể Cán Bộ Hội, HSSV, Chi đoàn, Đoàn khoa trường Cao Đẳng Tài Chính – Hải 

Quan tập trung thực hiện các nội dung sau đây: 

- Cán bộ Hội là những người đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, an 

toàn, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

- Cán bộ Hội tích cực tham gia đội hình “ Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng 

đồng”. Mỗi người Cán bộ Hội vận động ít nhất 5 Hội viên cùng tham gia đội hình. 

- Tham gia dọn dẹp các khu vực xung quanh Trường, dọn dẹp đường phố, khu 

chợ trong địa bàn khu vực quận 9, thu gom rác thải, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. 

- Quyên góp, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật. 

- Tham gia  đội hình“Thanh niên sống đẹp”. 

- Cán bộ Hội là những người tiên phong trong việc tham gia các hoạt động thể 

dục, thể thao trong Trường, các ngày kỉ niệm truyền thống. 

- Cán bộ Hội tích cực tham gia và vận động các bạn hội viên cùng tham gia  các 

hoạt động tình nguyện ngắn hạn, và dài hạn. 

- Đăng ký thi đua về danh hiệu  “Thanh niên tình nguyện” cho cả các nhân và tập thể. 

II. Triển khai thực hiện: 

+ Đoàn TN – HSV trường phối hợp triển khai tuyên truyền rộng rãi đến toàn thê Cán 

bộ Hội,  HSSV. Tiến hành hướng dẫn cho Cán bộ Hội và HSSV tham gia các đội hình 

tình nguyện. 

III. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá, công nhận kết quả: 

- Các cá nhân phải đảm bảo  tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. 

- Các tập thể phải đảm bảo 100% Sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động tình 

nguyện ngắn hạn hoặc dài hạn. Đồng thời đảm bảo 60% Hội viên dạt danh hiệu 

“Thanh niên tình nguyện”. 

- Kế hoạch thực hiện của các tập thể, cá nhân phải có tính mới, sáng tạo, có khả năng 

nhân rộng cho HSSV toàn trường cùng thực hiện có hiệu quả thiết thực. 

- Kết quả đạt được phải có sự đồng ý, tín nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, tập thể và 

các cá nhân có liên. 

IV. Kết quả ban đầu: 

- Đa số các Cán bộ Hội cũng như HSSV trong trường hưởng ứng nhiệt tình. 

- HSSV tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện ngắn hạn cũng như dài hạn, số 

lượt sinh viên tình nguyện tăng đáng kể.  
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MÔ HÌNH “SINH VIÊN 5 TỐT TRỞ THÀNH CÁN BỘ HỘI” 

Hội Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

 ,Nhằm phát hiện, giới thiệu các bạn “Sinh viên 5 tốt” tích cực để tiếp tục bồi dưỡng ־

bổ sung cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. 

 Tạo điều kiện cho các bạn “Sinh viên 5 tốt” duy trì và phát huy hơn nữa thành tích ־

của mình. 

 ,Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội, nâng chất công tác đào tạo, tập huấn ־

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội. 

 Quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng các bạn Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” để ־

chuẩn bị nguồn nhân lực Cán bộ Hội kế thừa. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

 Nhằm thực hiện tốt giải pháp hoạt động mới này, Hội Sinh viên Trường đã theo dõi ־

các bạn Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” qua 5 tiêu chí “Học tập tốt”, “Đạo 

đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”. Qua đó, Hội Sinh viên 

trường phát huy hết các thế mạnh của các bạn “Sinh viên 5 tốt”. 

 Sau buổi tuyên dương 1330 bạn “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội, 39 bạn “Sinh viên 5 ־

tốt” cấp trường, Hội Sinh viên trường có một buổi giao lưu giữa Thường trực Hội 

Sinh viên trường với “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 

 Hội Sinh viên trường còn có buổi tập huấn các bạn “Sinh viên 5 tốt” nhằm trang bị ־

cho “Sinh viên 5 tốt” các kỹ năng cần thiết để trở thành Cán bộ Hội. Qua buổi tập 

huấn, Hội Sinh viên trường có một bài kiểm tra dành cho “Sinh viên 5 tốt”. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC: 

 ”Tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường có 14 đồng chí là “Sinh viên 5 tốt ־

cấp Chi hội, trong đó có 10 đồng chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. 

 ”Tham gia Ban Chấp hành Chi hội các khoa có 301 đồng chí là “Sinh viên 5 tốt ־

cấp Chi hội, trong đó có 29 đồng chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. 

 Tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện cho các bạn ־

“Sinh viên 5 tốt” là cán bộ Hội các cấp. 

IV. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ: 

 Chất lượng Cán bộ Hội trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ngày càng được ־

nâng cao và bài bản. 

 Thông qua giải pháp này, Hội Sinh viên trường đã phát huy được hết khả năng của ־

các bạn “Sinh viên 5 tốt”. 

V. HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

 .Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội ־

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường cũng cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra những 

biện pháp mới để tiến hành các công tác một cách hiệu quả nhằm đưa công tác Hội và 

phong trào sinh viên của Hội Sinh viên Trường ngày càng phát triển.  
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MÔ HÌNH 

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỘI VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015 

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU: 

- Tiêu chuẩn hóa các dữ liệu, các loại chứng từ, tài liệu sẽ có trong định dạng, nội 

dung theo tiêu chuẩn được thiết lập trước, tạo sự đồng bộ khi kiểm tra, tổng kết thông 

tin. Tiết kiệm thời gian xử lý dữ liệu, thao tác nhanh và năng cao năng suất quản lý. 

Nâng cao quy trình xử lý nghiệp vụ: lưu trữ công văn đi, đến của Hội Sinh viên. 

II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH: 

- Thực hiện chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”, 

ngay từ đầu năm học 2014 – 2015, Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật đã đưa 

mô hình Cơ sở dữ liệu Quản lý Hội viên vào hoạt động nhằm quản lý hiệu quả và tối 

ưu nhất Hội viên. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:  

Mô hình thực hiện trên phần mềm Microsoft Access với các nội dung sau: 

- Cập nhật và truy xuất dữ liệu Hội viên, Sinh viên trong toàn trường (bao gồm 

form cập nhật dữ liệu, form truy xuất thông tin, hệ thống lọc thông tin, tỉ lệ Hội viên, 

Sinh viên theo dân tộc, tôn giáo, chi hội, học bổng…) 

- Lưu trữ công văn đi đến (Bao gồm form nhập công văn đến, công văn đi: Báo 

cáo, chương trình, công văn, thông báo, quyết định, hướng dẫn…) 

- Kết nối dữ liệu, thêm dữ liệu từ cấp cơ sở Hội vào tổng thể chương trình 

- Chức năng thống kê: Thống kê số lượng Hội viên, sinh viên, dân tộc, tôn 

giáo, tình hình nhận các học bổng, sinh viên 5 tốt… 

1. Quy trình xây dựng CSDL và đồng bộ dữ liệu: 

Nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu từ cấp Trường đến cấp Chi hội, ngay từ đầu 

năm học, Liên Chi hội Khoa đã triển khai form nhập liệu dành cho tất cả các Chi hội. 

Đây cũng là một chương trình quản lý Hội viên thu nhỏ dung cho Chi hội quản lý và 

cập nhật thông tin. 

Sau khi nhận được file quản lý từ Chi hội gửi lên, Hội Sinh viên Trường bắt đầu 

cập nhật dữ liệu từ các Chi hội và chương trình quản lý cấp Trường. 

Như vậy, ở đây hiệu quả phát huy ở cả 2 cấp: 

- Đối với Chi hội: Việc cập nhật, truy xuất dữ liệu Hội viên của Chi hội nhanh 

hơn, cho thấy chính xác và trực quan hơn về tỉ lệ tập hợp Hội viên của Chi hội mình. 

- Đối với cấp Trường: Chuyển một phần công tác tổ chức xây dựng Hội bằng 

công nghệ thông tin về cho Chi hội, Hội Sinh viên vừa quản lý được Hội viên, thống 

nhất dữ liệu và nâng cao vao trò ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý Hội viên 

cho cán bộ cấp cơ sở. 

2. Công tác tập huấn Cán bộ bằng công nghệ bằng phần mềm quản lý 
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- Để việc sử dụng có hiệu quả mô hình quản cơ sở dữ liệu quản lý Hội viên, các 

cấp cán bộ Hội được tập huấn triển khai sử dụng chương trình bên cạnh các nội dung 

về kỹ năng văn bản, kỹ thuật vi tính văn phòng …bằng công nghệ hiện đại nhằm nâng 

cao nghiệp vụ công tác Hội. 

 

 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Quản lý dữ liệu của 6127 Hội viên, có cơ chế kiểm tra, rà soát thông tin hiệu 

quả hơn. 

- Nâng cao chất lượng cán bộ Hội trong việc ứng dụng công nghệ vào quá trình 

công tác và quản lý. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Trong quá trình sử dụng chương trình mắc phải vài lỗi thao tác và được sửa 

chữa, khắc phục và hoàn thiện, từ đó cho thấy muốn sử dụng một chương trình tự 

động phát huy hiệu quả cao, đòi hỏi người sử dụng phải có hiểu biết về thao tác lẫn 

chuyên môn. 

VI. HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

- Phát triển sử dụng song song và gắn kết với website trường, như vậy có thể hỗ 

trợ truy cập cho các bạn Hội viên một cách nhanh chóng những thông tin cần thiết và 

người quản lý cũng có một kênh thông tin để cập nhật dữ liệu nhanh chóng. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm tra đánh giá các cấp cơ sở 

Hội. 
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C. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP: 

MÔ HÌNH 

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG “FOLLOW ME” TRÊN WEBSITE HỘI SINH 

VIÊN TRƢỜNG 

Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Hội Sinh viên trường trong năm học 2014 - 2015 từ đầu năm học đã xây dựng hoàn 

chỉnh chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch năm học 2014 - 2015 với các hoạt động kéo dài từ đầu tháng 9/2014 đến 

tháng 8/2015. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường quyết liệt chỉ đạo công tác văn bản, 

thông báo phải đảm bảo đúng hạn, thông tin hoạt động phải được đa dạng hóa các 

kênh thông tin khi đến với sinh viên, lực lượng Ban Chấp hành cơ sở Hội thường 

xuyên kiểm tra email, phổ biết đầy đủ hoạt động đến với hội viên, sinh viên của mình. 

Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế các năm học trước, vào các đợt hoạt động cao 

điểm, số lượng chương trình, hoạt động đi kèm với thông báo tăng nhiều phần nào gây 

khó khăn Ban Chấp hành cơ sở Hội phân loại, xử lí thông bảo,  Hội viên, sinh viên bị 

động khi tiếp cận hoạt động. Nhận thấy cần có một giải pháp, bên cạnh nội dung các 

thông báo gửi đến Ban Chấp hành các cơ sở hội, giúp hội viên, sinh viên có thể chủ 

động hơn trong việc tiếp cận thông tin hoạt động, 

Năm học 2014 - 2015, bên cạnh trang mạng xã hội Facebook, Đoàn trường -  Hội Sinh 

viên trường mạnh dạn đưa vào thử nghiệm hệ thống trang thông tin điện tử (website) 

tại   địa chỉ www.tuoitredhykhoaphamngocthach.org để đưa tin bài, hình ảnh của hoạt 

động      và phục vụ các hội thi trực tuyến. Trang thông tin bước đầu ghi nhận được 

những tín hiệu tích cực khi thu hút được một lực lượng hội viên, sinh viên truy cập và 

tìm kiếm thông tin về các hoạt động, hội thi. Nhận thấy tiềm năng của website có thể 

khai thác thêm, Hội Sinh viên trường bổ sung chức năng “Follow me” trên trang điện 

tử nhằm giúp hội viên, sinh viên có thể chủ động tiếp cận thông tin hoạt động. 

Hội viên, sinh viên sử dụng “Họ tên”, “mã số sinh viên” và 01 địa chỉ email để đăng kí 

tài khoản tại chức năng “Follow me”. Chức năng “Follow me” cho phép hội viên, sinh 

viên lựa chọn các đầu mục bao gồm: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”, 

“Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”, “Góc Hội viên” để đăng ký nhận thông tin các hoạt 

động liên quan. Khi Hội Sinh viên trường phát động hoạt động gì, bên cạnh văn bản 

thông báo gửi xuống Ban Chấp hành các cơ sở Hội, bộ phận giúp việc của Hội Sinh 

viên trường phụ trách chức năng “Follow me” sẽ thiết kế 01 E-card điện tử với nội 

dung ngắn gọn: tên hoạt động, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức bên cạnh một 

hình ảnh nhận diện của các đấu mục tương ướng, sau đó gửi E-card trên cùng một 

đoạn thông tin ngắn gọn giới thiệu về hoạt động đến đúng các bạn sinh viên đã đăng 

ký nhận thông tin. Bên cạnh đó, Hội viên, sinh viên còn có thể sử dụng chức năng 

“Follow me” để phản hồi ý kiến sau khi tham gia chương trình để Hội Sinh viên 
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trường, Ban Tổ chức các hoạt động sử dụng làm tư liệu để họp đánh giá hoạt động và 

rút kinh nghiệm cho hoạt động sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng “Follow me” trên trang điện tử đã góp phần giúp hội viên, sinh viên chủ 

động hơn trong việc tiếp cận thông tin các hoạt động của Hội Sinh viên trường. Chức 

năng này cũng giúp Hội Sinh viên trường đánh giá mức độ quan tâm, đăng kí theo dõi 

thông tin hoạt động của  sinh viên, nhận lại được các ý kiến góp ý sau khi các bạn 

tham gia hoạt động, lam cơ sở để xây dựng chương trình công tác hội và phong trào 

sinh viên trường cá năm học sau được tốt hơn. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƢỜNG 

  

FOLLOW ME 

www.tuoitredhykhoaphamngocthach.org 

Mã số Sinh viên: 

Họ và tên: 

E-mail 

 ĐẠO ĐỨC TỐT 

ĐĂNG KÝ NHẬN 

THÔNG TIN 

 HỌC TẬP TỐT 
 

 TÌNH NGUYỆN TỐT 

 THỂ LỰC TỐT 
 

 HỘI NHẬP TỐT 
 
 GÓC HỘI VIÊN 
 CONFIR

M 
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MÔ HÌNH 

MỘT CỤM LIÊN KẾT – MỘT HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích - Yêu cầu của mô hình: 

- Xác định mô hình chia cụm liên kết hoạt động là định hướng trọng tâm trong công 

tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới, Hội Sinh viên trường chú trọng đẩy 

mạnh hoạt động của các cụm liên kết. 

- Đa dạng hóa các hoạt động của Hội Sinh viên, phát huy tiềm lực của các đơn vị cơ sở 

với sự định hướng sâu sát từ Hội Sinh viên trường. 

- Tăng cường việc giao lưu, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong cụm qua đó hỗ 

trợ lẫn nhau trong công tác. 

- Dự án được xây dựng với nội dung lâu dài, xuyên suốt nhiệm kỳ. 

2. Nội dung mô hình: 

   2.1. Tổng quan mô hình: 

- Thời gian thực hiện mô hình: xuyên suốt nhiệm kỳ 

- 04 cụm hoạt động trực thuộc dưới sự định hướng của Hội Sinh viên trường chủ động 

đăng cai các hoạt động sẽ thực hiện trong năm học. 

   2.2. Nội dung chi tiết: 

2.2.1. Chuẩn bị nguồn lực – điều kiện thực hiện dự án: 

- Sau khi đăng ký hoạt động, các cụm sẽ chủ động lên phương án, nội dung tổ chức và 

báo cáo lại cho Hội Sinh viên trường. 

- Cụm trưởng các cụm tiến hành phân chia công việc cho các thành viên trong cụm, 

tìm kiếm các nguồn tài trợ cho chương trình. 

- Vận động, truyền thông cho sinh viên toàn trường tham gia hoạt động của cụm. 

2.2.2. Đa dạng nội dung hoạt động: 

- Các cụm lần lượt triển khai các hoạt động. 

- Cụm hoạt động số 01 với đa số các đơn vị thuộc khối ngành ngoại ngữ đã tổ chức 

cuộc thi học thuật cấp trường “USSH Spelling Bee” vào tháng 10/2014. Đây là cuộc 

thi học thuật nhằm rèn luyện khả năng ngoại ngữ của sinh viên thông qua một trò chơi 

đánh vần nổi tiếng trên thế giới. 

- Cụm hoạt động số 02 đăng cai chương trình tình nguyện trọng điểm “Trung thu yêu 

thương” tại Củ Chi vào tháng 10/2014. Chương trình tình nguyện trọng điểm này 

mang lại nhiều hiệu quả, tạo sân chơi văn hóa – tinh thần cho các em thiếu nhi tại Củ 

Chi. Qua đó góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới.  

- Cụm hoạt động số 03 với các khoa về văn hóa, ngoại ngữ phối hợp tổ chức cuộc thi 

học thuật cấp trường “ASEAN trong tôi” vào tháng 03/2015 nhằm tìm hiểu kiến thức 

về các nước ASEAN, qua đó trang bị cho sinh viên kiến thức để hội nhập. 
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- Cụm hoạt động số 04 tổ chức cuộc thi học thuật “Tự hào trường tôi” vào tháng 

10/2015 dành cho sinh viên năm nhất. Cuộc thi xoay quanh kiến thức về lịch sử hình 

thành và phát triển của trường, của ĐHQG; truyền thống đấu tranh sinh viên trường, 

góp phần thực hiện chủ đề năm “Tiếp bước truyền thống sinh viên thành phố anh 

hùng”. 

- Ngoài ra trong năm học, cụm hoạt động số 01 còn tổ chức Liên hoan văn nghệ “Hòa 

nhịp bốn phương” nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên, cụm hoạt động số 04 đăng 

cai chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2015 tại mặt trận xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước. 

2.2.3. Chế độ thông tin báo cáo - Lượng giá dự án: 

- Cụm trưởng các cụm thường xuyên họp giao ban với các thành viên trong cụm để 

thống nhất các nội dung hoạt động sau đó báo cáo về cho Hội Sinh viên trường. 

- Sau khi kết thúc chương trình hoặc năm học, các cụm sẽ chủ động họp lượng giá, 

đánh giá kết quả hoạt động cụm và đề ra phương hướng hoạt động năm học sau. 

3. Kết quả thực hiện mô hình: 

- Mỗi cụm hoạt động đều có được ít nhất một hoạt động trọng điểm. 

- Hoạt động công tác Hội được đa dạng, nội dung phong phú, tạo ra nhiều sân chơi cho 

sinh viên. 

- Các hoạt động diễn ra với quy mô lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

- Các đơn vị trong các cụm gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau nhiều hơn. 

4. Đánh giá việc thực hiện mô hình: 

   4.1. Mặt thành công:  

- Hoàn thành tốt mục tiêu đề ra ban đầu. 

- Đa dạng được các mảng hoạt động. Các hoạt động của cụm đa dạng từ học thuật, tình 

nguyện cho tới văn hóa - tinh thần và hội nhập. 

- Các đơn vị yếu được các đơn vị mạnh hỗ trợ hoàn thành tốt công tác. 

   4.2. Mặt hạn chế:  

- Sự thiếu đồng đều về tình hình hoạt động của các đơn vị trong cụm khiến việc triển 

khai chương trình còn khó khăn. 

- Kinh phí thực hiện chương trình còn hạn chế. 

   4.3. Bài học kinh nghiệm:  

- Cần có sự liên kết nhiều hơn giữa các đơn vị trong cụm để hỗ trợ lẫn nhau hoàn 

thành tốt các chương trình. 

- Tập trung tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của từng cụm. 

5. Định hƣớng trong thời gian tới: 

- Triển khai thêm nhiều hoạt động theo tuyến cụm với sự đa dạng trong nội dung hoạt 

động. 

- Tăng cường tập huấn, nâng cao khả năng quản lý hoạt động cụm cho các cụm trưởng 

cũng như thành viên trong cụm.  
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GIẢI PHÁP 

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN CÁC CẤP 

THÔNG QUA BIỂU MẪU GOOGLE DRIVE 

Hội Sinh viên trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

- Công tác báo cáo và thông tin các hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú với 

nhiều cấp, nhiều đơn vị. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa thống nhất giữa 

các đơn vị. 

- Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc áp dụng công nghệ thông tin 

trong quy trình báo cáo là hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thực 

hiện báo cáo và việc tổng hợp theo dõi hoạt động. 

- Hoạt động của từng khoa, từng CLB còn mang tính độc lập, chưa có sự giao 

thoa, tham khảo mô hình, kinh nghiệm và hình thức giữa các đơn vị với nhau. 

 

II. HOẠT ĐỘNG: 

- Hội Sinh viên Đại học Y Dược đã chủ động triển khai biểu mãu báo cáo chung 

thông qua google drive. Là biểu mẫu báo cáo cho tất cả các đơn vị các cấp từ chi Hội, 

CLB – Đội – Nhóm cấp khoa đến Liên Chi Hội và CLB – Đội – Nhóm cấp trường. 

- Hàng tháng hoặc định kỳ sau mỗi hoạt động lớn - trọng điểm, thông qua biểu 

mẫu các đơn vị sẽ gởi báo cáo về cho cấp trường. Thư ký Hội Sinh viên sẽ kiểm tra lần 

cuối trước khi tổng hợp và gởi báo cáo lên Ban Giám hiệu, Văn phòng Hội Sinh viên 

Thành phố. 

- Liên Chi Hội Sinh viên các khoa được cấp quyền truy nhập và xuất thông tin 

của biểu mẫu. Thông qua đó, các khoa thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo khoa 

và kiểm tra tình hình, công tác tổ chức chung của khoa. 

- Ngoài ra, thông qua việc báo cáo xuyên suốt và tập trung. Các đơn vị có thể 

xem báo cáo của các đơn vị khác, học hỏi các mô hình hay, các hoạt động thiết thực, ý 

nghĩa, rút lại những kinh nghiệm mà các đơn vị khác đã trãi qua. 

- Báo cáo thông qua biểu mẫu chung, thống nhất đã giúp cải thiện công tác văn 

phòng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, cập nhật nhanh tình hình chung 

trong toàn bộ hoạt động của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 
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III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH: 

- Thông qua việc triển khai thực hiện mẫu báo cáo bằng google drive đã mang lại 

nhiều tín hiệu tích cực. Công tác báo cáo các đơn vị đã được triển khai nhịp nhàng, 

thuận tiện, đầy đủ và dễ dàng hơn.  

- Các đơn vị thông qua đó đã tham khảo và học tập các mô hình hay, ý nghĩa. 

Trong năm học đã có nhiều mô hình được nhân rộng và triển khai ở các khoa khác 

nhau. 

- Thông qua biểu mẫu, những thông tin được các cấp từ Hội Sinh viên trường 

đến Hội Sinh viên các khoa được cập nhật nhanh chóng về tình hình hoạt động đã triển 

khai, tình hình hoạt động của từng khoa, từng CLB. Đồng thời khắc phục các vấn đề 

gặp phải, các sự cố trong quá trình tổ chức một cách nhanh chóng và triệt để. 
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MÔ HÌNH 

“QUẢN LÝ CÔNG CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI BẰNG PHẦN MỀM TRELLO” 

Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

 

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: 

- Phân chia nhiệm vụ ban chấp hành theo từng ban, từng cá nhân rõ ràng, nhanh 

chóng, giúp các bạn thành viên BCH nắm rõ, chủ động trong công việc. 

- Thường trực HSV Trường hoặc trưởng ban có thể quản lý được tất cả các hoạt 

động sắp, đang hoặc đã xảy ra trong hội sinh viên trường. 

- Giúp ghi nhận lại ý tưởng, dự định một cách nhanh chóng, và các thành viên 

cùng góp ý xây dựng ý tưởng mới hoàn thiện. 

II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG MÔ HÌNH: 

- Sử dụng phần mềm Trello. 

- Ưu điểm phần mềm: hệ thống mạnh, dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều nền tảng, có thể 

sắp xếp hợp lý và báo cáo tiến độ công việc. (Trello.com) 

- Cập nhật thông tin hoạt động và phân chia công việc. 

- Ban chấp hành các cấp kết nối thông qua phần mềm bằng tài khoản cá nhân, 

xem xét các tiến độ công việc, phân chia và sắp xếp theo từng mức độ công việc, sau 

đó báo cáo tiến độ đã thực hiện (đã hoàn thành, đang hoàn thành, chưa hoàn thành). 

Giúp người quản lý nắm bắt tiến độ công việc, kiểm tra, nhắc nhở để công việc hoàn 

thành đúng thời hạn. 

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC: 

- Mỗi cá nhân BCH sẽ tạo 1 tài khoản tại trello. Sau đó có thể sử dụng bằng trình 

duyệt web tại: www.trello.com hoặc thông qua ứng dụng trello dành cho điện thoại 

thông minh. 

- Quản trị viên (Chủ tịch HSV trường) sẽ tạo tạo được nhiều thẻ công việc khác 

nhau. Ví dụ như: Tổ chức hiến máu tình nguyện lần 2, Tổ chức Hội thảo Người trẻ 

khởi nghiệp, Họp BCH HSV Trường,…  

- Với các chức năng rất dễ sử dụng và hiệu quả như: giao việc thành viên, ai nắm 

chính, ai hỗ trợ, đặt ra thời hạn, thêm check-list, thêm hình ảnh, tệp đính kèm, có thể 

dễ dàng thảo luận trong từng thẻ công việc. 

- Các công việc sẽ trải qua từng giai đoạn: Lập kế hoạch – Đang thực hiện – 

Kiểm tra, đánh giá – Hoàn thành. Sẽ giúp tất cả thành viên cùng nhìn tháy tổng quan 

các hoạt động chung của HSV trường đã, đang và sẽ có những hoạt động như thế nào. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Hội sinh viên trường đã xây dựng thành công hệ thống tại trello.com. 

- 15/23 BCH HSV Trường đã có tài khoản và kết nối với bảng công việc. 

- Đã ứng dụng vào việc quản lý rất tốt các hoạt động của hội sinh viên trường. 

Các bạn BCH đều biết rõ mình sẽ phải làm những công việc gì trong chương trình, và 

có thể cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như thảo luận trên trello. 
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- Ban chấp hành chủ động hơn khi tham gia công tác. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

- Ở trên thế giới, phần mềm này không còn xa lạ nhưng ở Việt Nam đa phần 

sinh viên chưa biết đến nhiều về phần mềm này, nên việc tìm hiểu và vận dụng phần 

mềm còn gặp khó khăn. Cần có những lớp hướng dẫn sử dụng hiệu quả và hợp lý. 

- Nên áp dụng thí điểm cho mô hình nhỏ khoảng 10-20 thành viên trước khi 

nhân rộng mô hình 

- Phải tiến hành tập huấn, hướng dẫn cụ thể và rõ ràng thì mới khai thác được 

tối đa hiệu quả mà mô hình đem lại 

V. HƢỚNG MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN: 

- Áp dụng cho tất cả các bạn BCH HSV Trường. Đưa hoạt động nhỏ về từng 

ban quản lý 1 mảng công việc riêng của từng ban 

- Giới thiệu và nhân rộng mô hình cho các LCH mạnh để giúp các LCH 

Quản lý công việc tốt hơn. 
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GIẢI PHÁP 

“NGÀY HỘI NHỮNG NGƢỜI YÊU CÔNG TÁC HỘI” 

Hội Sinh viên trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 

 

1. Mục đích, yêu cầu: 

 Mục đích:  

- Đưa hình ảnh Hội sinh viên trường đến với sinh viên từ năm nhất khi họ mới bắt 

đầu vào trường, còn nhiều điều mới mẻ và tò mò. 

- Chương trình diễn ra sẽ giúp sinh viên hiểu hơn về công tác hội, cán bộ hội, cảm 

thấy gần gũi từ đó nảy sinh tình cảm và khát vọng đứng vào hàng ngũ của Hội sinh viên. 

- Tạo môi trường tốt nhất cho các cán sinh viên mới vào trường tìm kiếm được những 

anh chị trong khoa làm cán bộ hội, tìm được nơi để các em giải đáp thắc mắc cũng như 

định hướng con đường học tập và tham gia các hoạt động trong môi trường đại học. 

- Tạo môi trường để các cán bộ Hội quay ngược kí ức trở về thời năm nhất, hiểu được 

cảm giác của các em, từ đó chia sẻ các kinh nghiệm sẻ thực tế hơn. 

- Phát triển Hội sinh viên trường đại học Nông lâm Tp.HCM nhanh, mạnh  

 Yêu cầu: 

- Các liên chi hội, các câu lạc bộ đội nhóm phối hợp với HSV trường làm tốt vấn đề 

này, đặc biệt là thông báo đến toàn thể sinh viên K40. 

2. Nội dung: 

- Hội sinh viên trường bao gồm : Thường trực, ban thư kí, ban chấp hành và cộng tác 

viên hội sinh viên trường cũng như đại diện 13 liên chi hội đến thăm và sinh hoạt tại 

13 đơn vị, mỗi đơn vị một buổi 

- Chương trình gồm các phần: 

+ Ổn định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

+ Mời Hội sinh viên trường lên phát biểu. 

+ Giới thiệu công tác hội, các hoạt động thường niên và cán bộ hội cấp trường. 

+ Giới thiệu công tác hội, các hoạt động thường niên và cán bộ hội cấp liên chi hội, 

câu lạc bộ đội nhóm. 

- Giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên, tặng quà cho bạn nào có câu hỏi 

hay nhất, quà là 1 chiếc áo hội. 

- Chơi một số trò chơi trong hội trường. 

- Chơi một số trò chơi ngoài trời. 

- Kết thúc buổi gặp gỡ sinh hoạt và cùng nhau đi liên hoan cùng với quà mà HSV 

trường mang đến. 

3. Đánh giá việc thực hiện mô hình: 

3.1. Mặt thành công:  

Hội sinh viên trường đã thực sự gần gũi với các bạn sinh viên năm nhất ở các liên chi 

hội khoa, bộ môn và câu lạc bộ đội nhóm. 
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Đã giúp các bạn hiểu được Hội sinh viên là gì, cũng như HSV nắm bắt được tâm tư 

nguyện vọng của các tân sinh viên. 

HSV trường tin chắc sau các chương trình như thế này HSV trường sẽ tìm kiếm được 

đội ngũ cộng tác viên Hội sinh viên nhiệt huyết, đáp ứng đủ các tiêu chí của một cán 

bộ hội. 

3.2.  Mặt hạn chế: 

Đây là lần thứ hai chương trình được thực hiện, tuy đã có nhiều đổi mới nhưng cũng 

không tránh khỏi sai sót, đặc biệt trong khâu tổ chức chương trình ở những liên chi hội 

có số lượng sinh viên lớn như khoa Kinh tế và khoa Môi trường tài nguyên thì chưa 

giải quyết được vấn đề chỗ ngồi trong hội trường và âm thanh khi chơi trò chơi ngoài 

trời cũng như là trò chuyện với từng sinh viên lúc cuối buổi. 

4. Định hƣớng trong thời gian tới: 

Dựa trên kết quả thực hiện, định hướng hướng phát triển cho giải pháp: 

- Tiếp tục duy trì mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giới 

thiệu về Hội sinh viên và những trò chơi trong chương trình “Ngày hội những người 

yêu công tác Hội”. 

- Đổi mới, nâng chất mô hình, giải pháp trong việc tập hợp sinh viên tham gia hoạt 

động Đoàn – Hội. 
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MÔ HÌNH 

SỔ QUẢN LÝ CHI HỘI, LIÊN CHI HỘI 

Hội Sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG: 

1. Bối cảnh thực hiện: 

Công tác Hội và phong trào sinh viên hiện nay đòi hỏi BCH Hội Sinh Viên Trường 

phải ngày càng nâng cao chất lượng và số lượng các hoạt động. Tuy nhiên, số lượng 

sinh viên học tập tại trường lớn, sinh viên của trường đa số học theo hệ tín chỉ nên gây 

khó khăn trong việc đánh giá xếp loại chi Hội, Liên chi Hội, gây khó khăn trong quá 

trình quản lý và tập hợp sinh viên. Do đó, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đã 

đưa ra mô hình quản lý Chi Hội và Liên Chi Hội tạo điều kiện thuận lợi cho Chi Hội, 

Liên Chi Hội trong quản lý Hội viên và nắm tình hình tư tưởng, dư luận sinh viên. 

2. Mục đích đặt ra: 

- Tạo ý thức tự giác cho sinh viên khi tham gia những phong trào do HSV tổ chức. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý Hội viên, nắm bắt tử tưởng sinh viên 

- Tạo sự chủ động cho các cơ sở Hội, hội viên 

- Phát huy vai trò của Ban Chấp hành HSV Trường, tạo được sự công bằng, khách 

quan trong quá trình đánh giá, xếp loại. 

- Có sự thống nhất về phương pháp đánh giá, triển khai đến các cơ sở Hội và Hội viên 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Triển khai: 

- Tập huấn, hướng dẫn cán bộ Chi Hội trưởng, Liên Chi Hội trưởng về cách thức sử 

dụng sổ quản lý Chi Hội, Liên Chi Hội. 

- Triển khai rộng rải đến các lớp, các khoa thông qua những lần sinh hoạt chủ đề, họp 

giao ban với Ban Thư ký HSV trường, họp Ban Cán sự lớp. 

2. Quy trình thực hiện: 

- Hội Sinh viên trường, Ban truyền thông thiết kế sổ tay cho Hội viên, Chi hội và Liên 

Chi Hội  

- Triển khai biểu mẫu sở cho các cơ sở Hội, Chi Hội, Liên chi Hội góp ý chỉnh sửa, bổ sung 

- Trình sổ tay cho Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành và thường vụ Đoàn trường góp ý. 

- Thông qua ý kiến của Đảng ủy – Ban giám hiệu 

- Liên hệ phòng công tác chính trị và quản lý Học sinh sinh viên hỗ trợ trong công tác 

giải thích và triển khai cho sinh viên. 

- Sổ quản lý Hội viên cho Chi Hội và Liên Chi Hội là quyển sổ tập trung tất cả thông tin của 

sinh viên bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin gia đình, thông tin mạng xã hội, thông tin 

liên hệ, địa chỉ thường trú và tạm trú của Hội viên, phần theo dõi quá trình rèn luyện cảu 

Hội viên, hội phí, tất cả các hoạt động của Chi Hội đã làm vad sắp triển khai 

- Triển khai sổ về Chi Hội, Liên Chi Hội, tất cả Chi Hội và Liên Chi Hội đều có một 

quyển sổ quản lý. 
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- Triển khai họp với tất cả Chi Hội trưởng và Liên Chi Hội trưởng về cách thức quản 

lý theo sổ quản lý ở 03 cơ sở trường 

- Phân công một cán bộ Hội thường xuyên phụ trách và giải thích những thắc mắc của 

sinh viên, Hội viên, Cán Bộ hội về sổ quản lý 

- Hội Sinh viên trường sẽ kiểm tra quá trình thực hiện theo định kỳ theo quý, theo 

tháng để kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như độ thẩm thấu của cơ sở Hội. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

Sổ quản lý Chi Hội, Liên Chi Hội là một bước đột phá trong công quản lý, đánh giá cơ 

sở các cấp, Ban Chấp hành HSV ghi nhận những kết quả đạt được: 

- Toàn trường có 15 Liên Chi Hội, 125 Chi hội đăng ký tham gia mô hình và đều có sổ 

quản lý. 

- Tổ chức được 4 buổi tập huấn cho cán bộ các cấp biết cách sử dụng quản lý Chi Hội, 

Liên Chi Hội. 

- Hội viên tích cực tham gia hoạt động hơn, chủ động nắm bắt tình hình và các hoạt 

động cử Hội Sinh viên trường 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Ƣu điểm: 

- Có được thông tin của sinh viên, khi cần sẽ dàng dễ tra cứu, liên lạc, giúp việc quản 

lý chặt chẽ, nhanh chóng. 

- Quản lý được những khoản thu chi trong các hoạt động của chi Hội, Liên Chi Hội. 

- Đánh giá được năng lực các chi Hội, Liên Chi Hội thông qua những chương trình cấp 

các tổ chức. 

- Tạo điều kiện dễ dàng trong việc đánh giá những Chi Hội, Liên Chi Hội học theo hệ 

tín chỉ. 

2. Khuyết điểm: 

- Bước đầu triển khai nên còn khó khăn về sự thống nhất ở các Liên Chi Hội 

3. Bài học kinh nghiệm: 

- Triển khai sớm từ đầu năm học, có sự chia sẽ kinh nghiệm với những Liên Chi Hội 

đã triển khai tốt sổ quản lý với các liên chi Hội khác. 

- Kết hợp triển khai trong chương trình chính trị đầu khóa cho sinh viên với phòng 

quản ý Học sinh sinh viên 

- Sổ quản lý cần thiết kế nhiều màu sắc, đẹp và thu hút sinh viên hơn. Cần bổ sung 

những mục như: chuẩn đầu ra của trường để sinh viên biết thông tin, mục đăng ký 

phong trào sinh viên 5 tốt 

V. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN: 

- Duy trì ổn định và phát triển rộng hơn nữa sổ quản lý Chi Hội, Liên Chi Hội.  

- Mở rộng hơn đến với các CLB – Đội – Nhóm. 

- Khảo sát lấy ý kiến, từ sinh viên, chi Hội trưởng, Liên chi Hội trưởng để ngày càng 

hoàn thiện mô hình. 


