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LỜI GIỚI THIỆU 

Các đồng chí cán bộ Hội, các bạn hội viên, sinh 

viên thân mến! 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam 

lần IX, sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên cả nước 

được tổ chức trọng thể từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 

năm 2013 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tham 

dự Đại hội có 647 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nhiệt 

huyết của hơn 2 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong 

và ngoài nước. 

Đại hội đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung 

quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên; 

đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII nhiệm 

kỳ 2008 - 2013, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm 

vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018, hiệp thương bầu Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. 

Để giúp các đồng chí cán bộ Hội, các bạn hội viên, 

sinh viên cả nước tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai Nghị 

quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần IX, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giới thiệu 

cuốn sách “Sinh viên Việt Nam làm theo lời Bác thi đua 

học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện vì ngày mai lập 

nghiệp, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”. 

Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với mỗi cán bộ 

Hội, hội viên, sinh viên trong quá trình triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên 

Việt Nam lần IX. 

TRUNG ƢƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 
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Màn biểu diễn nghệ thuật khai mạc đại hội 

 

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX 

NHIỆM KỲ 2013 - 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành  

Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ thứ nhất Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực 

lượng vũ trang, 

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,  

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội! 
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Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, 

chúng ta long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, ngày hội lớn của sinh 

viên cả nƣớc, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng 

của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới.  

Chúng ta vui mừng, vinh dự chào đón các vị đại 

biểu, khách quý đã quan tâm dành thời gian tới dự Đại 

hội. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng: 

- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Chủ tịch Quốc hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch nƣớc Cộng hòa 

XHCN Việt Nam, 

- Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ 

tịch nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

- Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Trƣởng ban Dân vận Trung ƣơng. 

Đại hội trân trọng cảm ơn: 

- Đồng chí Đỗ Mƣời, nguyên Tổng Bí thƣ Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng, 

- Đồng chí Trần Đức Lƣơng, nguyên Chủ tịch 

nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

- Đồng chí Đại tƣớng Lê Đức Anh, nguyên Chủ 

tịch nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

- Đồng chí Đại tƣớng Trần Đại Quang, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bộ trƣởng Bộ Công an. 

đã gửi hoa chúc mừng Đại hội. 

Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng 

các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

bộ, ban ngành Trung ƣơng: 
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- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thƣ ký 

Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên 

Bí thƣ Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn. 

- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Trƣởng Ban Đối ngoại Trung ƣơng, 

nguyên Bí thƣ thứ nhất Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa V và khóa VI, 

- Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, 

- Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc 

Quốc hội, nguyên Bí thƣ BCH Trung ƣơng Đoàn, nguyên 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 

- Đồng chí Bùi Văn Cƣờng, Ủy viên dự khuyết BCH 

Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung 

ƣơng, nguyên Bí thƣ BCH Trung ƣơng Đoàn, 

- Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xin trân trọng 

giới thiệu đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các 

bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ƣơng; lãnh đạo Thành 

phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các trƣờng đại học, học viện đã 

quan tâm đến dự Đại hội. 

Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thƣ thứ nhất 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn, các đồng chí Chủ tịch 

Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, xin trân trọng 

giới thiệu: 

- Đồng chí Vũ Mão, nguyên Bí thƣ thứ nhất BCH 

Trung ƣơng Đoàn, 
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- Đồng chí Hà Quang Dự, nguyên Bí thƣ thứ nhất 

BCH Trung ƣơng Đoàn, 

- Đồng chí Nguyễn Văn Huê, nguyên Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Sinh viên khóa IV, 

- Đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Hội 

Sinh viên Việt Nam khóa IV, 

- Đồng chí Bùi Đặng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội 

Sinh viên Việt Nam khóa VI và khóa VII, 

- Đồng chí Lâm Phƣơng Thanh, nguyên Chủ tịch 

Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII, 

Đại hội vui mừng chào đón: 

- Trung tƣớng Phạm Tuân, Anh hùng lực lƣợng vũ 

trang nhân dân, 

- Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thai; 

- Bác Hoàng Đôn Nhật Tân, cựu cán bộ phong 

trào sinh viên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 

Đại hội xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí 

thƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn, các đồng chí Phó 

Chủ tịch Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, 

các đồng chí đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 

Hội đồng Đội Trung ƣơng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, 

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh 

niên Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung 

ƣơng Đoàn. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn 

các đồng chí phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, 

báo chí đã đến dự và đƣa tin về Đại hội. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi gửi lời chào 

mừng nồng nhiệt nhất tới 647 đại biểu - những cán bộ, hội 

viên, sinh viên ƣu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản 

lĩnh, hoài bão và niềm tin của hơn 2 triệu sinh viên trên 
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khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam đang 

học tập ở nƣớc ngoài đã về dự Đại hội.  

Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa toàn thể Đại hội, 

Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và 

kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tƣởng nhớ và tỏ lòng 

biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của 

Đảng, dân tộc và nhân dân ta, danh nhân văn hóa thế giới. 

Ngƣời đã cùng với Đảng ta giáo dục, rèn luyện các thế hệ 

thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam thành những lớp 

ngƣời ƣu tú, phấn đấu quên mình vì lý tƣởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 

tới các bậc tiền bối của cách mạng Việt Nam, tới Đại 

tƣớng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, các thƣơng 

binh, bệnh binh đã cống hiến trọn đời, hy sinh xƣơng máu 

vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nƣớc, vì hạnh phúc của 

nhân dân. Sinh viên chúng ta hôm nay mãi mãi khắc ghi 

công lao trời biển của các bậc tiền nhân, nguyện đi theo con 

đƣờng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ vĩ đại và các thế hệ 

cha anh đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

Kính thưa Đại hội,  

Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã tổ chức thành 

công Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp; tổ 

chức nhiều phong trào thi đua thiết thực hƣớng về Đại hội 

đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và 

tham gia góp ý cho các văn kiện trình Đại hội. Các hoạt 

động này đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo đƣợc 

dấu ấn, sức lan tỏa trong xã hội. Thông qua đó, Hội Sinh 

viên Việt Nam có dịp nhìn nhận lại một cách toàn diện kết 

quả công tác Hội và phong trào sinh viên. Có thể nói, 

trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, Hội của chúng ta đã có 
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những bƣớc phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, 

ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là ngƣời bạn thân 

thiết, tin cậy của sinh viên. Vai trò nòng cốt chính trị của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội Sinh viên Việt 

Nam ngày càng thể hiện rõ nét, góp sức nâng chất hoạt 

động của Hội. Nhiều hoạt động của Hội có chiều sâu, có 

sức lan tỏa, tầm ảnh hƣởng ngày càng rộng rãi, góp phần 

làm phong phú thêm các phong trào hành động cách mạng 

của tuổi trẻ Việt Nam, đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, các cấp, các 

ngành, các địa phƣơng và toàn xã hội ghi nhận. 

Chúng ta phấn khởi về những kết quả, thành tích đã 

đạt đƣợc nhƣng cũng không khỏi trăn trở, suy nghĩ về 

những hạn chế, yếu kém đang đặt ra đối với công tác Hội 

và phong trào sinh viên. Phải làm sao để hoạt động của 

Hội có hiệu quả giáo dục tốt hơn đối với sinh viên về 

chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống? Phải làm sao để Hội 

Sinh viên ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực 

cho sinh viên trong học tập và cuộc sống? Phải làm sao để 

phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tham 

gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp phần xây dựng 

môi trƣờng giáo dục trong các nhà trƣờng?  

Trả lời thỏa đáng những vấn đề nêu trên là mong 

muốn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò nòng cốt 

trong tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, 

đồng thời cũng là những nhiệm vụ cụ thể của các cấp bộ 

Hội chúng ta, tôi mong muốn và đề nghị Đại hội sẽ tập 

trung thảo luận làm rõ một số giải pháp trên những mặt 

sau đây:  

Một là, cần tiếp tục cụ thể hóa chủ trƣơng của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống, 

bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng cho thanh niên: tổ chức 

cho sinh viên học tập lý luận chính trị, tìm hiểu về các chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; tích 
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cực xây dựng văn minh học đƣờng; đẩy mạnh Phong trào 

“Sinh viên 5 tốt”, góp phần nâng cao chất lƣợng học tập, 

rèn luyện; ngăn chặn và từng bƣớc đẩy lùi những biểu 

hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội trong 

sinh viên.  

Hai là, đối với sinh viên, học tập và nghiên cứu 

khoa học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hội Sinh viên cần 

tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy và phát triển các 

sân chơi, hoạt động mang tính học thuật, tạo môi trƣờng 

giúp sinh viên tự học, rèn luyện phƣơng pháp, kỹ năng 

nghiên cứu, tƣ duy độc lập; giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, sinh viên yếu thế, đồng thời chú trọng biểu 

dƣơng, tôn vinh những sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong học tập, nghiên cứu. 

Ba là, chặng đƣờng phát triển và trƣởng thành của 

Hội cho thấy, nhiều phong trào cách mạng lớn của thanh 

niên cả nƣớc đƣợc khởi nguồn từ ngọn lửa nhiệt huyết, 

sáng tạo và tình nguyện của sinh viên. Hƣởng ứng Năm 

Thanh niên tình nguyện 2014, các cấp bộ Hội cần phát 

huy hơn nữa tinh thần tình nguyện sẵn có trong sinh viên, 

tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc với cộng đồng, ghi 

dấu ấn, tạo nên sự khác biệt và giá trị mới của phong trào 

Sinh viên tình nguyện.  

Bốn là, Hội Sinh viên Việt Nam cần tập trung củng 

cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên, phát triển 

tổ chức Hội ở những trƣờng chƣa có tổ chức Hội, đặc biệt 

là các trƣờng tƣ thục, các trƣờng có yếu tố nƣớc ngoài, 

tiếp tục xây dựng tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết 

sinh viên ngoài nƣớc. Hội Sinh viên cần mạnh dạn ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành và kết nối các tổ chức của sinh viên.  
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Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết đồng hành, phối 

hợp chặt chẽ cùng tổ chức Hội mở rộng hơn nữa mặt trận 

tập hợp đoàn kết sinh viên, tạo mọi điều kiện để Hội phát 

triển, không ngừng lớn mạnh, hƣớng đến xây dựng thế hệ 

sinh viên Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết, có tri thức và 

thành thạo kỹ năng xã hội. 

Kính thưa Đại hội, 

Nhiệm kỳ lần thứ IX của Hội Sinh viên Việt Nam 

diễn ra trong bối cảnh đất nƣớc ta đang bƣớc vào giai đoạn 

nƣớc rút để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa vào năm 2020, thực hiện Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011), Hiến 

pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bổ sung, 

sửa đổi năm 2013), Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 6, khóa 

XI của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng về phát triển khoa 

học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết Hội 

nghị Trung ƣơng 8, khóa XI của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế. Trong điều kiện mới, công tác Hội và phong 

trào sinh viên đang đứng trƣớc rất nhiều thuận lợi, đan xen 

với những khó khăn, thách thức đòi hỏi Hội Sinh viên 

Việt Nam phải không ngừng đổi mới để thực sự trở thành 

ngƣời bạn tin cậy, thân thiết, chăm lo và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của sinh viên. 

Đại hội lần này sẽ đánh giá tình hình sinh viên, kết 

quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 - 

2013; xây dựng mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công 

tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; 

kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội 
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Sinh viên Việt Nam khóa VIII và hiệp thƣơng bầu Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có trình độ, năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, 

nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ, chƣơng trình công tác Hội và phong trào sinh 

viên nhiệm kỳ tới. 

Đại hội tin tƣởng mỗi đại biểu sẽ tập trung nghiên 

cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu về tình hình sinh 

viên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 

vừa qua; xác định rõ những ƣu điểm và hạn chế, rút ra 

những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những sáng 

kiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 

2013 - 2018. 

Với tinh thần “Học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội 

nhập”, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng 

tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh 

viên Việt Nam lần thứ IX. 

Kính chúc các vị khách quý, quý vị đại biểu, các 

đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc. 

Trân trọng cảm ơn. 
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PHÁT BIỂU 

 CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN SINH HÙNG, 

 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
        Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

       Chủ tịch Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các vị đại biểu, 

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn sinh viên 

thân mến. 

Hôm nay, chúng ta khai mạc Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam - Đại hội của tuổi 

trẻ với tinh thần “Học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội 

nhập”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, tôi thân ái gửi 

đến các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cán bộ Hội 

qua các thời kỳ và toàn thể hội viên, sinh viên cả nƣớc lời 

chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Các đồng chí thân mến, 

Đảng, Nhà nƣớc ta luôn xác định thanh niên là 

rƣờng cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định 
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tƣơng lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên, những 

thanh niên ƣu tú có tri thức sẽ là lực lƣợng kế thừa và phát 

huy những thành quả cách mạng của Đảng của dân tộc ta, 

tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam. Qua các thời kỳ cách 

mạng, các thế hệ thanh niên sinh viên Việt Nam đã luôn 

nêu cao tinh thần yêu nƣớc, hƣớng theo ngọn cờ của Đảng 

của Hồ Chủ tịch, chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự 

do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều lớp 

thanh niên đã xếp bút nghiên lên đƣờng chiến đấu, lập 

nhiều chiến công, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất đất nƣớc thân yêu của chúng ta. 

Truyền thống lịch sử hào hùng đó đã trở thành niềm tự 

hào của sinh viên Việt Nam; đã, đang và sẽ là động lực 

thôi thúc tuổi trẻ hành động vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

và phát triển đất nƣớc Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

Ngày nay, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp 

hóa đất nƣớc, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, sinh viên 

nƣớc ta, tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã tiếp tục phát 

huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, lập 

nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau 

dồi đạo đức cách mạng. Phong trào sinh viên và hoạt động 

của Hội Sinh Viên Việt Nam đã tiếp tục có những bƣớc 

phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu 

hút hàng triệu lƣợt thanh niên sinh viên tham gia, tạo nên 

một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo đƣợc dấu ấn 

tốt trong xã hội. Từ hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều 

tấm gƣơng sinh viên không ngại khó khăn, gian khổ, tình 

nguyện đến làm việc ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo; nhiều bạn trẻ đã vƣợt lên số phận, điều kiện khó 

khăn, trở thành những tấm gƣơng trong học tập, trong 

công tác. Tổ chức Hội Sinh viên của chúng ta ngày càng 

phát huy đƣợc vai trò là ngƣời đại diện và bảo vệ quyền 
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lợi chính đáng của đông đảo sinh viên Việt Nam, góp 

phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc, tôi nhiệt liệt 

biểu dƣơng và khen ngợi những thành tích xuất sắc phong 

trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp thời 

gian qua. 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, chúng ta cũng 

cần thẳng thắn nhìn nhận thực tế là hoạt động của Hội 

Sinh viên và phong trào sinh viên cũng còn không ít 

những khuyết điểm, hạn chế. Nội dung, phƣơng thức và 

hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trƣớc 

những hiện tƣợng tiêu cực, tệ nạn xã hội cũng chƣa rõ nét. 

Một bộ phận sinh viên chƣa xác định đúng mục tiêu, động 

cơ học tập, thiếu ý chí vƣơn lên, lệch lạc về lối sống, mắc 

phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, 

thậm chí vi phạm pháp luật. Thực trạng đó có trách nhiệm 

của Hội Sinh viên các cấp của chúng ta. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ mục tiêu 

phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta là phát huy sức mạnh 

toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy 

động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, tạo nền tảng để 

đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công 

nghiệp theo hƣớng hiện đại. 

Thanh niên sinh viên là một lực lƣợng xã hội quan 

trọng, có vai trò và trách nhiệm to lớn trong thực hiện sự 

nghiệp cao cả đó. Điều này cũng đặt ra cho sinh viên yêu 

cầu phải ra sức học tập thật tốt, bắt kịp những bƣớc tiến, 

trình độ, tri thức của thời đại để gánh vác trọng trách của 

mình và trƣớc hết phải phấn đâu trở thành những sinh viên 

5 tốt.  Đây cần đƣợc coi là mục tiêu phấn đấu, động lực 
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thúc đẩy nỗ lực học tập vì ngày mai lập nghiệp, vì Tổ 

quốc thân yêu. 

Trong thời gian qua, nhiều Hội nghị, Nghị quyết 

của Trung ƣơng Đảng về công tác thanh niên và xây dựng 

đội ngũ trí thức đánh giá cao vị trí, vai trò và tiềm năng to 

lớn của thanh niên nói chung và thanh niên sinh viên nói 

riêng. Đảng ta khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững 

mạnh là nâng tầm trí tuệ của dân tộc, đầu tƣ xây dựng đội 

ngũ trí thức là đầu tƣ cho phát triển bền vững. Hội nghị 

Trung ƣơng lần thứ 8 vừa ban hành Nghị quyết về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của nƣớc nhà để 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trƣờng, định hƣớng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế. Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 vừa 

thông qua Hiến pháp mới với nhiều đổi mới quan trọng, 

trong đó có lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, bảo 

đảm quyền đƣợc học tập của mỗi ngƣời. 

Điều kiện và thời cơ đang mở ra đối với tất cả các 

bạn và chính các bạn là ngƣời quyết định tƣơng lai, sự 

nghiệp của chính mình. Đảng, Nhà nƣớc và các thế hệ cha 

anh luôn đặt niềm tin và hy vọng ở thế hệ sinh viên ngày 

nay và tin rằng thanh niên, sinh viên sẽ tiếp bƣớc đƣợc 

truyền thống và phát huy những giá trị của một dân tộc 

hiếu học, một đất nƣớc Việt Nam văn hiến, anh hùng. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Hội Sinh viên trình Đại hội đã quán triệt nghiêm túc 

những tƣ tƣởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của 

Trung ƣơng, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm 

vụ trọng tâm. Tôi nhất trí với các nội dung cơ bản đã nêu 

trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ƣơng Hội sinh 
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viên Việt Nam trình Đại hội. Tôi tin tƣởng rằng Đại hội 

tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, làm rõ 

nguyên nhân, đề ra các phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải 

pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới. Tôi xin góp ý nhấn 

mạnh một số nội dung sau đây: 

Một là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục 

chính trị, tƣ tƣởng sinh viên. 

Công cuộc đổi mới đất nƣớc ta qua gần 30 năm đã 

đạt đƣợc những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử 

quan trọng. Tuy nhiên, ảnh hƣởng mặt trái của kinh tế thị 

trƣờng, sự chống phá của các thế lực thù địch đặt ra cho tổ 

chức Hội Sinh viên Việt Nam cùng với Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh yêu cầu coi trọng làm tốt hơn nữa công tác giáo 

dục chính trị, tƣ tƣởng, học tập, làm theo tấm gƣơng đạo 

đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên cần chủ động 

hơn nữa trong nắm bắt, dự báo và định hƣớng tƣ tƣởng 

sinh viên; tăng cƣờng bồi đắp lý tƣởng cách mạng, lòng tự 

hào, tự tôn dân tộc để sinh viên của chúng ta tự đề kháng 

và tích cực đấu tranh với thói hƣ, tật xấu. Mỗi hội viên và 

Hội sinh viên Việt Nam cần thắp lên và nhân lên tinh thần 

học tập suốt đời, khơi dậy tính năng động, sáng tạo để 

sinh viên phát huy trí tuệ, gƣơng mẫu trong học tập, nắm 

bắt tri thức mới, rèn luyện đạo đức trong sáng, hiểu biết, 

tôn trọng pháp luật, trở thành ngƣời có đủ tài, đức, có khả 

năng cống hiến cho xã hội và sự nghiệp phát triển đất 

nƣớc, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi Tổ quốc cần. 

Hội của chúng ta cần phải là môi trƣờng, phải tiếp sức cho 

mỗi sinh viên Việt Nam có hoài bão, có đam mê thực sự 

đối với khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, kinh tế xã 

hội, môi trƣờng, ƣớc mơ trở thành sinh viên 5 tốt để trở 

thành những nhà khoa học, tiến sỹ, trở thành những tƣớng 

lĩnh tài ba để bảo vệ tổ quốc, trở thành những nhà chính trị 

xuất sắc góp phần đẩy nhanh tiến trình cách mạng và đổi 
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mới của đất nƣớc chúng ta. Trong tƣơng lai lâu dài đất 

nƣớc chúng ta sẽ tồn tại, phát triển bền vững, tôi cho rằng 

vai trò của Hội rất quan trọng trong việc chắp cánh những 

ƣớc mơ, khơi dậy niềm đam mê trong toàn thể sinh viên 

với hoài bão to lớn phục vụ Tổ quốc hiện tại và tƣơng lai. 

Đƣợc nhƣ vậy thì vai trò của Hội thực sự xứng đáng niềm 

mong muốn của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân chúng ta. 

Hai là, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, 

phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên, chăm 

lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt. 

Các phong trào, hoạt động của Hội cần đƣợc thiết kế 

phù hợp với đặc tính, lứa tuổi, môi trƣờng của sinh viên Việt 

Nam, tạo thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, đem lại 

lợi ích cụ thể cho cộng đồng. Các hoạt động của Hội phải 

xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, 

phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trƣờng và xã hội; quan 

tâm, chăm lo mọi mặt cho sinh viên, bảo vệ quyền lợi chính 

đáng và hợp pháp của sinh viên. Tích cực tổ chức cho sinh 

viên tham gia, giao lƣu, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể 

dục thể thao, giải trí nhằm tạo ý thức cộng đồng, rèn luyện 

các kỹ năng sống và hoạt động cho Hội viên và sinh viên. 

Ba là, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình 

thức hoạt động của Hội. 

Củng cố, phát triển, đổi mới, nâng cao chất lƣợng 

và hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên theo hƣớng ngày 

càng sinh động, ngày càng hấp dẫn hơn, gắn hoạt động 

của Hội với các nhiệm vụ chung của đất nƣớc; đa dạng 

hóa các hình thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng 

đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động của Hội; thực 

hiện tốt chức năng là ngƣời đại diện và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng, hợp pháp của sinh viên. 
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Đổi mới phƣơng thức hoạt động của Hội phù hợp 

với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào 

tạo, đổi mới cơ chế quản lý, nội dung, phƣơng pháp dạy 

và học. Quan tâm và có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ 

Hội; lựa chọn bồi dƣỡng những hội viên vừa nhiệt tình, 

trách nhiệm, đoàn kết, vừa có năng lực chuyên môn; chú ý 

bảo đảm các quyền lợi và tạo điều kiện để sinh viên vừa 

tham gia công tác xây dựng tổ chức Hội, vừa có điều kiện 

rèn luyện, học tập, công tác để trở thành sinh viên 5 tốt. 

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của 

Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội 

Sinh viên khóa mới. Tôi tin tƣởng rằng các đại biểu Đại 

hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách 

nhiệm cao vào Ban Chấp hành khóa IX để thực hiện tốt 

các Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đƣa phong trào sinh viên 

nƣớc ta tiếp tục có bƣớc phát triển mới. 

Thưa các đồng chí, 

Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân ta luôn đặt niềm tin 

yêu vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên 

Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Hội làm tốt 

hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo 

sinh viên trở thành những ngƣời công dân tốt, cán bộ giỏi 

của đất nƣớc, của tổ quốc chúng ta. 

Với tình cảm thân ái và niềm tin sâu sắc vào thành 

công tốt đẹp của Đại hội, chúc toàn thể hội viên, sinh viên 

cả nƣớc luôn tƣơi trẻ, giàu nhiệt huyết và nghị lực, năng 

động, sáng tạo, học tập tốt, rèn luyện tốt đƣa phong trào 

sinh viên Việt Nam phát triển lên tầm cao trí tuệ của dân 

tộc chúng ta. 

Chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thắng lợi. 



20 

SINH VIÊN VIỆT NAM LÀM THEO LỜI BÁC  

 THI ĐUA HỌC TẬP, RÈN LUYỆN, SÁNG TẠO, 

 TÌNH NGUYỆN VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP,  

XÂY DỰNG ĐẤT NƢỚC GIÀU MẠNH, VĂN MINH 

 

(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương  

Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu 

 toàn quốc lần IX Hội Sinh viên Việt Nam) 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX Hội Sinh viên 

Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên 

Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 

dân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần XI và các nghị quyết của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XI; năm đầu tiên triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 

kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013; 

xác định mục tiêu, phƣơng hƣớng công tác Hội và phong 

trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 – 2018, xây dựng tổ chức 

Hội vững mạnh, cổ vũ sinh viên thi đua học tập tốt, rèn 

luyện tốt, chăm lo, hỗ trợ sinh viên, góp phần hình thành 

nên lớp sinh viên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, năng 

động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, ra sức phấn đấu cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ  

PHONG TRÀO SINH VIÊN VIỆT NAM 

 GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 

 

I. TÌNH HÌNH SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI 

ĐOẠN 2008 - 2013 

Sinh viên Việt Nam là bộ phận thanh niên ƣu tú, có 

lòng yêu nƣớc nồng nàn, có năng lực sáng tạo, tiếp thu tri 

thức mới, hăng hái đi đầu trong các phong trào hành động 

cách mạng của tuổi trẻ. Phần lớn sinh viên sống có ƣớc mơ, 

hoài bão, lý tƣởng, hiểu biết về giá trị đạo đức, văn hóa, xã 

hội, có sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tình nguyện vì 

cộng đồng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành 

những công dân hữu ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

Những năm gần đây, do thay đổi trong chính sách 

giáo dục, đào tạo và dạy nghề, số lƣợng sinh viên Việt 

Nam đã không ngừng tăng lên và có sự thay đổi về cơ cấu. 

Tổng số sinh viên cả nƣớc hiện nay là 2.204.000 (tăng 

143% so với năm 2008), đạt t  lệ khoảng 250 sinh viên 1 

vạn dân, trong đó: sinh viên đại học chiếm 66%, sinh viên 

cao đẳng chiếm 34%; nữ sinh chiếm 49,6%; số sinh viên 

học tập tại các trƣờng công lập chiếm 85%, các trƣờng 

ngoài công lập chiếm 15%; sinh viên hệ chính quy là 

1.962.000. Ngoài ra, có khoảng 90.000 lƣu học sinh Việt 

Nam đang học tập tại gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 

thế giới. 

Thành tựu của sự nghiệp đổi mới, quá trình chủ 

động, tích cực hội nhập quốc tế của đất nƣớc và chủ 

trƣơng xã hội hóa giáo dục những năm vừa qua đã có tác 

động tích cực đến sinh viên. Sinh viên ngày càng chủ động 
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trong học tập, nghiên cứu, tiếp cận nhanh  phƣơng pháp, 

phƣơng tiện hiện đại. Nhiều sinh viên đã tích cực liên hệ 

thực tiễn, tham gia nghiên cứu khoa học. Một số sinh viên đã 

có sản phẩm sáng tạo, ứng dụng thực tiễn. Nhiều sinh viên 

đã có ý thức tự trang bị các kiến thức bổ trợ, đặc biệt là 

ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng thực hành xã hội. Học tập, 

nghề nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, mong muốn khẳng 

định bản thân là những nhu cầu cơ bản và mối quan tâm 

hàng đầu của sinh viên. Đảng, Nhà nƣớc, ngành giáo dục và 

toàn xã hội đã có sự quan tâm nhiều hơn đến sinh viên qua 

các chƣơng trình tín dụng học tập, đầu tƣ nâng cấp, mở rộng, 

xây mới ký túc xá ... vì vậy, đời sống sinh viên có phần đƣợc 

cải thiện hơn. Giao tiếp qua mạng internet của sinh viên 

chiếm thời gian và không gian ngày càng lớn. 

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trƣờng và quá 

trình hội nhập, tình hình kinh tế khó khăn của đất nƣớc, 

"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, những bất 

cập, hạn chế trong giáo dục và đào tạo đã có những tác 

động tiêu cực tới sinh viên. Điều kiện sinh hoạt, học tập, 

rèn luyện thể lực, kỹ năng, tiếp cận thông tin, hƣởng thụ 

văn hóa và vui chơi giải trí của sinh viên vẫn còn nhiều khó 

khăn. Phần lớn sinh viên ở ngoại trú trong khi công tác 

thông tin, hỗ trợ sinh viên ngoại trú còn nhiều bất cập. Một 

số ít sinh viên còn thờ ơ về chính trị, sống thực dụng, chạy 

theo những trào lƣu, xu hƣớng lệch lạc, mắc vào các tệ nạn 

xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, không ít 

sinh viên chƣa xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập đúng 

đắn, dẫn đến thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, kỹ năng thực 

hành xã hội chƣa tốt, ảnh hƣởng đến năng lực làm việc khi 

ra trƣờng. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI 

HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT 

NAM LẦN VIII, NHIỆM KỲ 2008 - 2013 

1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các 

chương trình công tác của Hội 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã 

nhất quán thực hiện  mục tiêu tập hợp, đoàn kết rộng rãi 

các tầng lớp sinh viên phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, 

nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội đã phối 

hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, trƣớc hết là Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, trong công tác giáo dục sinh viên về 

lý tƣởng, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò xung kích, 

sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu, xây dựng 

môi trƣờng giáo dục thân thiện, lành mạnh, tình nguyện vì 

cộng đồng; bên cạnh đó, luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ 

sinh viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.  

1.1. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây 
dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” 

Qua gần 5 năm triển khai, cuộc vận động “Sinh 

viên 5 tốt” đã từng bƣớc phát triển sâu rộng. Các cấp bộ 

Hội tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, hƣớng dẫn cụ 

thể hóa các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Bên 

cạnh đó, các cấp bộ Hội đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, 

giới thiệu rộng rãi về cuộc vận động. Các hoạt động tạo 

môi trƣờng cho sinh viên rèn luyện đƣợc tổ chức thƣờng 

xuyên, tạo phong trào thi đua rèn luyện sôi nổi. Nhiều giải 

pháp thực hiện cuộc vận động đã đƣợc các cơ sở Hội thực 

hiện hiệu quả
(1)
, đặc biệt là các giải pháp tuyên dƣơng điển 

hình, tạo động lực, khuyến khích sinh viên phấn đấu đạt 

                                           
(1) Thành lập và duy trì các câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, kết nối giữa sinh viên 5 tốt với 
nhà tuyển dụng, trao học bổng và giao lƣu với Sinh viên 5 tốt gắn với chƣơng trình “Thắp 

sáng ƣớc mơ tuổi trẻ Việt Nam”... 
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danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Việc xét, công nhận danh 

hiệu “Sinh viên 5 tốt” ở từng cấp đƣợc thực hiện nghiêm 

túc, trở thành một trong số ít những danh hiệu, giải thƣởng 

do Đoàn, Hội trao tặng có sự cụ thể hóa tiêu chuẩn về học 

tập, rèn luyện rất rõ ràng. Hàng ngàn “Sinh viên 5 tốt” các 

cấp ra trƣờng, khẳng định là những công dân tốt, những trí 

thức trẻ ƣu tú, góp phần tích cực trong đội ngũ nhân lực 

trẻ chất lƣợng cao trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu, lao 

động, sản xuất, kinh doanh
(2)

. Cuộc vận động “Sinh viên 5 

tốt” đã từng bƣớc tạo dựng nền tảng cơ bản để chuyển tiếp 

lên một giai đoạn phát triển cao hơn, trở thành phong trào 

tự giác trong sinh viên.  

Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trƣờng giáo 

dục thân thiện, lành mạnh”
(3) 

với mục tiêu xây dựng môi 

trƣờng học đƣờng lành mạnh, phát huy tính tích cực của sinh 

viên, hƣớng đến xây dựng các tập thể sinh viên tiên tiến. 

Cuộc vận động đƣợc cấp bộ Hội triển khai với 5 nhóm tiêu 

chí cụ thể về xây dựng môi trƣờng sinh hoạt học thuật sôi 

nổi, gắn kết với thực tiễn đời sống, xây dựng môi trƣờng 

xanh-sạch-đẹp, vui chơi, giải trí lành mạnh, không tệ nạn xã 

hội. Thông qua cuộc vận động, các cấp bộ Hội đã tổ chức 

cho các chi hội, liên chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thi đua, 

                                           
(2) Trong nhiệm kỳ, đã có 771.928 sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong 

đó có 49.530 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trƣờng, 3.182  sinh viên đạt 

danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, gần 400 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

cấp Trung ƣơng. Các gƣơng sinh viên 5 tốt tiêu biểu nhƣ: Nguyễn Tiến Tân – Trƣờng 

ĐH Bách khoa Hà Nội; Nguyễn Mai Hƣơng – Học viện Tài chính; Đoàn Duyên Anh – 

Trƣờng ĐH KHXH và NV TP.HCM; Phạm Tuấn Vũ, Nguyễn Mạnh Tiến – Trƣờng 

ĐH KHTN TP.HCM; Nguyễn Viết Hải Hiệp – Trƣờng ĐH TDTT Đà nẵng; Nguyễn 

Khánh Linh – Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nam Định; Trần Thị Trang – Trƣờng ĐH 

Quảng Nam ... 
(3) Trong nhiệm kỳ, đã có 20.763 tập thể đăng ký danh hiệu “Tập thể sinh viên thân 

thiện, lành mạnh” cấp chi hội, 10.712 cấp liên chi hội và 5180 cấp trƣờng. Kết quả, 

có 3210 tập thể đạt danh hiệu cấp chi hội, 700 tập thể đạt danh hiệu cấp liên chi hội 

và 749 tập thể đạt danh hiệu cấp trƣờng. Tiêu biểu là các Hội Sinh viên: Thái 

Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh... 
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phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”. 

Nhiều mô hình sinh hoạt học thuật hay đã ra đời góp phần 

nâng cao chất lƣợng học tập, nghiên cứu khoa học của 

sinh viên; nhiều công trình trƣờng lớp xanh-sạch-đẹp 

đƣợc công nhận; các hoạt động vui chơi, giải trí lành 

mạnh đƣợc mở rộng, nâng cao chất lƣợng, từng bƣớc đáp 

ứng nhu cầu của sinh viên.   

Với việc triển khai hai cuộc vận động, các cấp bộ 

Hội bƣớc đầu đã thành công trong thực hiện mục tiêu: xây 

dựng hình mẫu và tạo môi trƣờng tốt đẹp để nuôi dƣỡng, 

phát triển thế hệ sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Mỗi 

cuộc vận động đều có những kết quả tích cực riêng và đã hỗ 

trợ, bổ sung cho nhau xây dựng môi trƣờng học tập, rèn 

luyện và phát huy sinh viên có hiệu quả. Điều quan trọng, từ 

ý nghĩa tích cực của cuộc vận động đã hình thành cơ chế 

phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội và các ngành
(4)

.  

Tuy vậy, quá trình triển khai hai cuộc vận động đã 

bộc lộ một số hạn chế nhƣ: mức độ lan tỏa tới đông đảo sinh 

viên còn chƣa cao, nhận thức về cuộc vận động của một số 

cơ sở Hội chƣa đầy đủ, triển khai chƣa đi vào chiều sâu. 

Nhiều cơ sở Hội còn lúng túng về giải pháp triển khai cuộc 

vận động “Sinh viên xây dựng môi trƣờng thân thiện, lành 

mạnh” do đó hiệu quả chƣa cao. 

1.2. Chương trình ”Sinh viên rèn luyện đạo đức, 

tác phong”. 

Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm 

theo lời Bác” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong nhiệm kỳ vừa 

qua nhằm tạo môi trƣờng rèn luyện đạo đức, tác phong cho 

                                           
(4) Tổ chức “Kỳ thi nghiêm túc, chất lƣợng”, “Sinh viên lên lớp đúng giờ”, “Học nghiêm 

túc, thi trung thực”, “Mùa thi nghiêm túc- công bằng - chất lƣợng”; phối hợp tổ chức diễn 

đàn “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lƣợng giáo dục Đại học” kiến nghị nhà trƣờng 

đảm bảo công bằng trong đánh giá chất lƣợng đào tạo; văn hóa học đƣờng; mô hình 

trƣờng, lớp xanh – sạch – đẹp... 
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sinh viên, đƣợc các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng với nhiều 

cách làm mới
(5)

. Từ cuộc vận động, suy nghĩ và hành động 

của đội ngũ cán bộ, hội viên có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công tác tuyên dƣơng, nhân rộng điển hình về việc học tập 

và làm theo lời Bác gắn với chƣơng trình “Thắp sáng ước mơ 

tuổi trẻ Việt Nam” đƣợc tổ chức rộng khắp tại các cơ sở Hội.  

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đƣợc các cơ 

sở Hội đổi mới về nội dung và phƣơng thức, trong đó chú 

trọng giáo dục thông qua thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, các cơ 

sở Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

ngành giáo dục và đào tạo tổ chức cho sinh viên tìm hiểu, 

học tập các chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng, của Đoàn và 

Hội. Hội sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng tích cực 

phối hợp thực hiện tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu 

năm, đầu khóa, cuối khóa, tổ chức thi olympic các môn 

khoa học Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và nhiều hình 

thức khác
(6)

. 

Các hoạt động tuyên truyền hƣớng về biển đảo, biên 

giới, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc đƣợc các cơ sở 

                                           
(5) Tuyên truyền và tổ chức cho sinh viên học tập bài Huấn thị của Bác; tổ chức các 

diễn đàn, hội thảo, hội thi; phát động và đăng ký rèn luyện hành động theo lời dạy của 

Bác, nhƣ: tác phong đi học đúng giờ, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích 

cực rèn luyện thể dục thể thao; “Tủ sách Bác Hồ”; “Giờ học tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh”; “Nhật ký làm theo lời Bác”; tổ chức tuyên dƣơng danh hiệu “Sinh viên học 

tập và làm theo lời Bác” các cấp; đăng ký đảm nhận công trình, phần việc sinh viên 

làm theo lời Bác; tổ chức Chƣơng trình “Thế giới hát về Ngƣời“; phát động cuộc vận 

động “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nƣớc học tập và làm theo lời Bác”... 
(6) Tổ chức diễn đàn “Đảng với sinh viên - sinh viên với Đảng”, “Góp ý dự thảo sửa 

đổi Hiến pháp năm 1992”, “Tôi - ngƣời cộng sản trẻ tuổi”; góp ý Văn kiện Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ X..., đặc biệt tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 

7 khóa X về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc”, Nghị quyết Đại hội Đoàn 
toàn quốc lần thứ IX, X...; phối hợp với tổ chức Đoàn xây dựng chƣơng trình hành 

động cụ thể thực hiện các nghị quyết, tổ chức cho sinh viên góp ý dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992. 
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Hội tích cực triển khai, thể hiện tính chủ động và tinh thần 

trách nhiệm của các cấp bộ Hội, góp phần làm cho sinh 

viên hiểu rõ và thể hiện thái độ đúng đắn trƣớc những vấn 

đề, sự kiện liên quan đến chủ quyền quốc gia, dân tộc, nhất 

là chủ quyền biển, đảo
(7)

.   

Các hoạt động giáo dục truyền thống tiếp tục đƣợc 

các cấp Hội triển khai đa dạng, có hiệu quả trên các mặt: 

giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống của 

Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, truyền thống văn hóa 

dân tộc, truyền thống của trƣờng
(8)
... Hình thức triển khai 

phù hợp với sinh viên và gắn với các ngày lễ, k  niệm lớn 

của Đảng, Nhà nƣớc, của Đoàn, Hội và ngành giáo dục
 
nhƣ: 

tổ chức sinh hoạt tập trung, nghe kể chuyện truyền thống, 

gặp mặt nhân chứng lịch sử, tham quan di tích lịch sử, văn 

hóa, diễn đàn, ngày hội, cuộc thi tìm hiểu
(9)

. 

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên đƣợc các cơ sở Hội tổ chức thƣờng xuyên gắn với 

những vấn đề cụ thể mà xã hội, sinh viên quan tâm, nhƣ: văn 

hóa học đƣờng, văn minh đô thị, văn hóa giao thông, văn 

hóa ứng xử, tƣ vấn sức khỏe sinh sản, tình yêu, phòng chống 

tác hại thuốc lá
(10)

... . Nhiều cách làm có hiệu quả, nhƣ: diễn 

                                           
(7) Các hoạt động kết nghĩa giữa các tổ chức Hội với bộ đội biên phòng, hải quân; 

các hoạt động ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên ở hải đảo, con em chiến sĩ 

biên phòng, hải quân; Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hƣơng” thu 

hút 38.124 bài dự thi; cuộc thi “Nét bút tri ân” trong  nhiệm kỳ thu hút 155.000 bài 

tham gia dự thi... 
(8) Tiêu biểu là các hoạt động k  niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội 
Sinh viên Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 35 năm Ngày 

giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nƣớc; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; 65 năm Ngày thành lập nƣớc cộng hòa XHCN Việt Nam; các hoạt động k  

niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ... 
(9) Các cơ sở Hội đã tổ chức 16.173 buổi giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị 

thu hút 1.936.924 lƣợt hội viên, sinh viên tham gia; 76.362 buổi hội thảo, diễn đàn 

về định hƣớng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong hội viên, sinh viên, thu hút  

1.016.985 triệu lƣợt hội viên sinh viên tham gia. 
(10) Chƣơng trình “Sáng kiến Click không thuốc lá” thu hút 500.000 thanh niên, học 

sinh, sinh viên bày tỏ sự ủng hộ đối với môi trƣờng không khói thuốc, vì sức khỏe 
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đàn “Ứng xử văn hóa học đường", cuộc thi ý tƣởng giảm ùn 

tắc giao thông; tọa đàm trao đổi “Thói quen tốt”, câu lạc bộ 

“Sống đẹp”; ứng dụng những tiện ích công nghệ thông tin 

trong tuyên truyền và định hƣớng lối sống cho sinh viên
(11)

...  

Các hoạt động giáo dục, huấn luyện kỹ năng cho sinh 

viên đƣợc các cấp bộ Hội tích cực tổ chức, tập trung một số 

kỹ năng cần thiết cho sinh viên: làm việc nhóm, thuyết trình, 

nghiên cứu, làm đề án, luận văn, tìm việc làm ... Việc huấn 

luyện kỹ năng đƣợc thực hiện thông qua các hoạt động tập 

thể, phong trào tình nguyện, sinh hoạt của đội, nhóm, câu lạc 

bộ. Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ 

Hội, của sinh viên về vai trò của kỹ năng trong học tập, việc 

làm sau tốt nghiệp từng bƣớc đƣợc nâng lên, kỹ năng thực 

hành xã hội của sinh viên có những bƣớc tiến bộ
(12)

. 

Quá trình triển khai Chƣơng trình sinh viên rèn 

luyện đạo đức, tác phong đã mang lại những kết quả tích 

cực trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong, định hƣớng 

giá trị cho sinh viên. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh 

viên chƣa trung thực trong thi cử, có những biểu hiện 

                                                                                         
cộng đồng; Chƣơng trình đối thoại trẻ với chủ đề “Thuốc lá - Hãy nói không”; cuộc 

thi sáng tạo video clip về phòng chống tác tại thuốc lá trong học sinh, sinh viên; in 

ấn, phát hành 80.000 poster với nội dung phát huy thói quen tốt trong sinh viên. Hội 

Sinh viên trƣờng Đại học Hải Phòng triển khai Kênh truyền hình trực tuyến Vimaru 

TV trên youtube.com phát các video clip, phóng sự về các hoạt động và đời sống 

của sinh viên trong trƣờng. 
(11) Phát động Chƣơng trình Mũ bảo hiểm Sinh viên Việt Nam và trao tặng miễn phí 

1.500 mũ cho thanh niên, sinh viên Thủ đô; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên 

Việt Nam tổ chức cuộc thi ý tƣởng giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội với chủ 

đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”. Phối hợp với kênh VTV3, Đài Truyền hình 

Việt Nam Tổ chức Chƣơng trình SV 2012 với sự tham gia của 99 trƣờng Đại học, Cao 

đẳng trong cả nƣớc. 
(12) Tổ chức cuộc thi “Chinh phục thử thách” tại 26 trƣờng Đại Học, thu hút hơn 

10.000 sinh viên tham gia; tổ chức chƣơng trình “Sinh viên khởi nghiệp” trong khối 

các trƣờng kinh tế tại Hà Nội; chƣơng trình “Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân”. 

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội tổ chức 3.370 buổi giáo dục kỹ năng, thu hút  gần 

756.000 sinh viên tham gia. Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức 1.945 hoạt động, 

thu hút 195.250 hội viên tham gia.  
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thiếu văn hóa trong ứng xử, thậm chí một số nhỏ mắc 

những biểu hiện tiêu cực. 

1.3. Chương trình ”Sinh viên học tập, sáng tạo”. 

Hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên 

học tập, nghiên cứu khoa học đƣợc triển khai hiệu quả tại 

các cơ sở Hội, giúp sinh viên thích ứng với phƣơng thức 

đào tạo mới. Câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh viên học tập, 

nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình 

thức sinh hoạt phong phú. Các diễn đàn, hội thảo, các 

cuộc thi đƣợc tổ chức đa dạng với nội dung trao đổi 

phƣơng pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài 

liệu. Hội Sinh viên các trƣờng tích cực sƣu tầm, cung cấp 

các tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học, giới thiệu trang 

mạng hữu ích cho sinh viên tra cứu. Nhiều đơn vị đã tổ 

chức hội thi ý tƣởng sáng tạo, hội nghị nghiên cứu khoa 

học, triển lãm công trình nghiên cứu tạo môi trƣờng tốt 

cho sinh viên đề xuất ý tƣởng tham gia phát triển địa 

phƣơng và tham gia giải quyết những vấn đề bức thiết của 

xã hội. Trung ƣơng Hội tiếp tục phối hợp với các hội 

chuyên ngành tổ chức olympic, các hội nghị khoa học trẻ 

các môn toán học, hóa học, cơ học, nông - lâm - ngƣ - 

thủy lợi, y dƣợc... với quy mô, chất lƣợng đề tài, số lƣợng 

sinh viên tham gia tăng theo hàng năm
(13)

.  

Hội Sinh viên các cấp tích cực triển khai các hoạt 

động cổ vũ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng thực tiễn thông qua các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt 

tham quan trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh. Một số cơ sở 

Hội đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đặt hàng đề 

tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên, qua đó vừa có kinh 

                                           
(13) Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tổ chức 4583 hoạt động học thuật tạo môi trƣờng 

giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, thu hút gần 469.642 sinh viên tham gia. 



30 

phí hỗ trợ cho sinh viên nghiên cứu, vừa nâng cao tính ứng 

dụng thực tiễn cho các sản phẩm, công trình nghiên cứu 

khoa học của sinh viên. Nhiều mô hình, giải pháp hay đƣợc 

xã hội quan tâm và đánh giá cao, nhƣ: cuộc thi ý tƣởng sáng 

tạo, cuộc thi robocon, các hoạt động hƣớng dẫn, chuyển giao 

công nghệ cho nông dân, ngƣ dân...  

Thông qua các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu 

khoa học, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập của 

sinh viên đƣợc nâng lên, góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo trong nhà trƣờng. 

Tuy vậy, ở nhiều trƣờng, số lƣợng các câu lạc bộ, đội, 

nhóm học thuật còn hạn chế, hình thức hoạt động đơn 

điệu, không thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Thậm 

chí, một số trƣờng chƣa thành lập đƣợc câu lạc bộ, đội 

nhóm học thuật, việc tham gia vào các hoạt động nâng cao 

chất lƣợng giáo dục đào tạo của Hội Sinh viên còn hạn chế. 

1.4. Chương trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”. 

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ vật chất, điều kiện học 

tập, rèn luyện cho sinh viên đƣợc các cấp bộ Hội đặc biệt 

quan tâm, xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu, 

thiết thực để tập hợp, đoàn kết sinh viên. Hầu hết các cơ 

sở Hội đều có mô hình hỗ trợ sinh viên, trong đó chú trọng 

đến giải pháp hỗ trợ trực tiếp sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn về nhà ở, việc làm, điều kiện học tập
(14)

... Các cấp bộ 

Hội duy trì và tổ chức thƣờng xuyên các hoạt động trao 

học bổng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn 

                                           
(14) Trung ƣơng Hội đã thành lập Quỹ “Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam”. Các 

cơ sở Hội duy trì “Hệ thống nhà trọ online”, “Ngân hàng dữ liệu việc làm, nhà trọ”; 

thành lập các đội hình tình nguyện tìm và giới thiệu chỗ trọ, việc làm thêm cho sinh 

viên; tổ chức diễn đàn sinh viên với các nhà tuyển dụng, ngày hội tƣ vấn nghề nghiệp, 

việc làm; làm thẻ giảm giá vé tàu xe cho sinh viên khó khăn; duy trì hoạt động hỗ trợ 

sinh viên về quê ăn tết; mô hình “sinh viên năm trên giúp sinh viên năm dƣới học tập 

chuyên ngành”; “Giáo trình khóa cũ giúp sinh viên khóa mới”, thành lập Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên tại hầu hết các trƣờng ĐH, CĐ ở TP. Hồ Chí Minh.. 
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luyện, trong công tác Đoàn, Hội
(15)

; tổ chức các giải thể 

thao, ngày hội sinh viên khỏe... tạo điều kiện để sinh viên 

rèn luyện thể lực, vui chơi, giải trí lành mạnh
(16)

. Hội Sinh 

viên Việt Nam tại nƣớc ngoài tổ chức nhiều hoạt động giới 

thiệu, hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam về điều 

kiện học tập, việc làm, vui chơi giải trí; tổ chức các hoạt 

động thiết thực hƣớng về Tổ quốc
(17)

.  

Hoạt động tư vấn tâm lý và tham mưu, hỗ trợ về 

chính sách đƣợc triển khai khá tốt tại các cơ sở Hội, trong đó 

tập trung các giải pháp tuyên truyền, tƣ vấn sức khỏe, giới 

tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình, về nghề nghiệp, việc 

làm cho sinh viên
(18)

. Một số Hội Sinh viên tỉnh, thành phối 

hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mƣu lãnh đạo tỉnh, 

thành phố ban hành cơ chế, chính sách, thu hút sinh viên tốt 

nghiệp về địa phƣơng công tác. Hội Sinh viên các trƣờng 

tích cực phối hợp với Đoàn trƣờng tham mƣu nhà trƣờng về 

việc sử dụng giảng đƣờng, thƣ viện phục vụ việc tự học của 

sinh viên; tuyên truyền hƣớng dẫn và giám sát việc triển khai 

Quỹ tín dụng sinh viên. Trung ƣơng Hội sinh viên đã tích 

                                           
(15) Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã huy động gần 222 t  đồng; trao tặng Giải thƣởng 

Sao Tháng Giêng cho hơn 300 sinh viên; 663 học bổng Mobifone Vì tƣơng lai Việt, 32 

học bổng Phố Wall, 360 học bổng OTO và GB;  tuyên dƣơng 143 Thủ khoa đầu vào các 

trƣờng Đại học, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic, giải thƣởng của trƣờng, 

khu vực, toàn quốc và quốc tế”. 
(16) Giải bóng đá sinh viên toàn quốc từ năm 2009 đến nay, thu hút hơn 450 lƣợt trƣờng 

Đại học, Cao đẳng tham gia; Các cơ sở Hội tổ chức 14.439 hoạt động TDTT, thu hút 

6.980.66 sinh viên tham gia; Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) tại Hà Nội và 

TP.HCM thu hút hàng chục nghìn sinh viên tham dự... 
(17) Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức Diễn đàn du học Pháp tại Hà Nội, Nghệ 

An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hàn Quốc tổ 

chức quyên góp, ủng hộ tiền để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các nạn nhân chất độc da 

cam đi-ô-xin Việt Nam, ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt… 
(18) Triển khai dự án tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và tình dục thông qua các vở kịch 

tại Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình; xây dựng 03 Trung tâm tƣ vấn sức khỏe sinh sản 

cho học sinh, sinh viên tại Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, TP. Hồ Chí Minh; tổ chức 

mẫu chƣơng trình: giao lƣu tìm hiểu và tọa đàm “Dân số, sức khỏe sinh sản - Hành 

trang, trách nhiệm của giới trẻ”. Các cấp bộ Hội tổ chức 2.271 hoạt động về tƣ vấn tâm 

lý cho hội viên, sinh viên, 283.184 sinh viên tham gia. 
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cực phối hợp Trung ƣơng Đoàn và các Bộ, ngành liên quan 

tham mƣu cho Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 

13 2012 QĐ-TTg về chế độ cho cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề
(19)

. 

Các cấp bộ Hội đã triển khai các hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ sinh viên về hội nhập quốc tế, nhƣ: nói chuyện 

chuyên đề, các diễn đàn, hội thi, tuyên truyền vận động sinh 

viên học tập ngoại ngữ, tin học
(20)

... Bên cạnh đó, Hội sinh 

viên các trƣờng đã chủ động tổ chức cho hội viên, sinh viên 

tiếp đón, giao lƣu văn hóa, thể thao, phối hợp tổ chức các 

hoạt động tình nguyện… với sinh viên quốc tế. Nhiều diễn 

đàn trên mạng internet do Hội tổ chức đã trở thành nơi giao 

lƣu, trao đổi văn hóa, tri thức của sinh viên Việt Nam với 

thế giới. Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đã tạo điều 

kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động giao lƣu với sinh 

viên các nƣớc trong khu vực ASEAN và Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Nga, Trung Quốc... 

Công tác nữ sinh viên đƣợc các cấp bộ Hội quan 

tâm, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức 

hoạt động cụ thể cho nữ sinh viên
(21)

. Các hoạt động tập 

trung vào việc hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng 

môi trƣờng sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, chăm sóc 

sức khoẻ, giáo dục giới tính cho nữ sinh viên. Công tác cán 

bộ nữ sinh viên đƣợc coi trọng, cơ bản đảm bảo t  lệ nữ 

                                           
(19) Quyết định 13 2012 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 03 2013 và thay 

thế Quyết định 61 2005 QĐ-TTg ngày 24 03 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về chế 

độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh 

viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trƣờng đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông. 
(20) Trung ƣơng Hội phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật cho đội ngũ cán bội Hội, sinh viên; tổ chức Cuộc thi “Khám phá châu Âu” thu 

hút hàng ngàn sinh viên toàn quốc tham gia. Các cấp bộ Hội tổ chức 3.096 hoạt động tƣ 

vấn, hỗ trợ về pháp luật; 925 hoạt động tƣ vấn, hỗ trợ hội nhập quốc tế cho sinh viên. 
(21) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về công tác nữ sinh viên trong các trƣờng Đại học, 

Cao đẳng; tổ chức Diễn đàn “Nữ Sinh Việt Nam với công tác phòng chống HIV AIDS” 

thu hút  20 trƣờng khu vực Hà Nội tham gia. 
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sinh viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thƣ ký, Ban Kiểm 

tra và giữ chức vụ lãnh đạo của Hội Sinh viên các cấp.  

Mặc dù các cấp Hội đã có sự cố gắng, tuy vậy việc hỗ 

trợ, tƣ vấn trong học tập, sinh hoạt, việc làm… vẫn chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu của sinh viên trên diện rộng.  

1.5. Chương trình “Sinh viên tình nguyện”. 

Nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động tình nguyện trong 

sinh viên tiếp tục có bƣớc phát triển mới. Chiến dịch sinh 

viên tình nguyện hè hàng năm đƣợc mở rộng quy mô, đầu 

tƣ nguồn lực, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả. Phƣơng thức 

tổ chức hoạt động tình nguyện ngày càng chuyên nghiệp 

hơn. Số lƣợng đội sinh viên tình nguyện theo chuyên môn, 

chuyên ngành tăng theo các năm. Nhiều đơn vị thuộc Hội 

sinh viên đã tổ chức khảo sát, nắm đúng nhu cầu, hỗ trợ 

thiết thực cho các địa phƣơng trong phát triển kinh tế, giải 

quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhƣ: xây dựng cơ sở hạ 

tầng nông thôn, giúp đỡ gia đình chính sách, đối tƣợng có 

hoàn cảnh khó khăn, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao 

thông ở đô thị; tích cực tham gia những vấn đề đột xuất của 

cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các sự kiện 

văn hóa thể thao của địa phƣơng, đất nƣớc… Bên cạnh tình 

nguyện theo chiến dịch đã có nhiều hoạt động tình nguyện 

tại chỗ, đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục. Một số cơ 

sở Hội đã có sự kết nối, tập hợp, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội 

nhóm tình nguyện tự phát tham gia hoạt động do Đoàn, Hội 

tổ chức. Các hoạt động tình nguyện quốc tế tiếp tục đƣợc 

duy trì và mở rộng
(22)

. 

Chương trình tiếp sức mùa thi đƣợc mở rộng về 

quy mô và nội dung hoạt động. Các cấp Hội triển khai các 

hoạt động hỗ trợ trên tất cả các địa bàn có tổ chức tuyển 

                                           
(22) Nổi bật là hoạt động tình nguyện tại Lào của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Đại học Huế, Trƣờng đại học Vinh, Trƣờng đại 

học Lạc Hồng và Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Quảng Trị. 
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sinh. Chƣơng trình ngày càng đƣợc tổ chức chặt chẽ, hỗ 

trợ ngày càng đông thí sinh và ngƣời nhà thí sinh. Đây là 

một trong những chƣơng trình của Hội Sinh viên đƣợc xã 

hội đánh giá cao về ý nghĩa cũng nhƣ tính thiết thực đối 

với xã hội, góp phần vào việc thực hiện thành công các kỳ 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm
(23)

. Chƣơng trình 

“Tiếp sức đến trường” đƣợc triển khai thƣờng xuyên ở 

các trƣờng thông qua việc hỗ trợ cho những sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; thành lập các đội 

hình sinh viên tình nguyện tham gia hƣớng dẫn thủ tục 

nhập học, tƣ vấn, tìm kiếm nhà trọ hỗ trợ sinh viên năm 

thứ nhất nhập trƣờng; trao học bổng, quà hỗ trợ tân sinh 

viên... Chƣơng trình đã góp phần tích cực trong việc động 

viên sinh viên yên tâm học tập, khơi dậy tính nhân văn 

trong cộng đồng sinh viên và môi trƣờng học đƣờng. 

Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình 

nguyện: đƣợc các cấp bộ Hội tổ chức với nhiều hoạt động: 

vận động, quyên góp ủng hộ chăn ấm và quần áo ấm, đồ 

dùng học tập, phƣơng tiện đi lại tặng thanh thiếu nhi và 

đồng bào khó khăn vùng cao; vận động xây tặng Nhà nhân 

ái; quyên góp lƣơng thực cho đồng bào nghèo; huy động 

vật liệu, ngày công làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho 

gia súc, gia cầm; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tƣ vấn 

sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; vận động 

thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện nhân 

dịp Tết Nguyên đán. 

Hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút đƣợc 

hội viên, sinh viên tham gia tích cực, hiệu quả. Nhiều Hội 

sinh viên trƣờng thành lập các đội sinh viên tình nguyện 

                                           
(23) Trong nhiệm kỳ, Chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi” đã thu hút 165.768 lƣợt sinh 

viên tham gia; thành lập 7.132 đội hình sinh viên tình nguyện; tƣ vấn và giúp đỡ cho 

hơn 34,2 triệu thí sinh và ngƣời nhà thí sinh; giới thiệu 102.112 chỗ trọ giá rẻ, 

350.113 chỗ trọ miễn phí; phát 2.534.213 bản đồ, 934.879 cẩm nang mùa thi. 
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tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia 

hiến máu; phát triển các câu lạc bộ, các đội, nhóm sinh 

viên hiến máu tình nguyện; tổ chức Ngày hội sinh viên 

hiến máu tình nguyện; thành lập các “Ngân hàng máu 

sống”
(24)

. Hoạt động hiến máu tình nguyện trong sinh viên 

là một nét nổi bật trong phong trào tình nguyện của sinh 

viên Việt Nam đƣợc xã hội đánh giá cao. 

Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường được triển 

khai tốt tại các trường với nhiều cách làm hiệu quả, thu hút 

sự hưởng ứng tham gia của sinh viên. Các cấp bộ Hội tập 

trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm 

của sinh viên trong bảo vệ môi trƣờng; xây dựng các công 

trình, phần việc, sinh viên góp phần làm cho lớp học, khuôn 

viên trƣờng thêm xanh - sạch - đẹp; ra quân giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng tại khu vực ký túc xá, khu nhà trọ, các khu vực 

trọng điểm ô nhiễm môi trƣờng tại địa phƣơng
(25)

. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn 

tồn tại một số hoạt động tình nguyện chƣa phát huy kiến 

thức, kỹ năng đƣợc học của sinh viên, hiệu quả không cao, 

nặng về hình thức. 

1.6. Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt 

Nam vững mạnh”. 

Công tác tuyên truyền, giới thiệu tổ chức Hội Sinh 

viên Việt Nam đƣợc các cấp bộ Hội quan tâm triển khai 

gắn với các hoạt động, sự kiện lớn của sinh viên nhƣ: tuần 

sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm, đầu khóa học, 

                                           
(24) Các hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút 265.211 lƣợt sinh viên tham gia, thu 

đƣợc gần 300.000 đơn vị máu. 
(25) Tổ chức Chƣơng trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trƣờng”; tham gia 

các hoạt động “Giờ trái đất”, “Ngày môi trƣờng thế giới”; “Ngày sáng tạo Việt 

Nam” có 500 Đề án tham gia đề xuất ý tƣởng về chống biến đổi khí hậu. Các cấp bộ 

Hội tổ chức 9.833 hoạt động bảo vệ môi trƣờng; có 8.247 công trình, phần việc sinh 

viên; tổ chức 6.055 đội hình tập trung trong các Chiến dịch sinh viên tình nguyện Hè 

hàng năm. 



36 

chƣơng trình chào mừng sinh viên mới, đối thoại trực tiếp 

giữa tân sinh viên với cán bộ Hội chủ chốt các cấp… Việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá tuyên truyền 

hình ảnh, hoạt động của Hội đƣợc thực hiện thông qua các 

trang mạng, mạng xã hội. Nhiều Hội Sinh viên tỉnh, thành, 

trƣờng xây dựng trang thông tin điện tử, từng bƣớc đƣa 

hình ảnh, hoạt động của Hội đến với sinh viên trong và 

ngoài nƣớc. Ban vận động thành lập Hội các cấp tích cực 

chủ động trong việc thành lập tổ chức Hội tại các tỉnh, 

thành và các trƣờng
(26)

. 

Công tác phát triển Hội, quản lý hội viên từng bƣớc 

đƣợc cải tiến. Nhiều trƣờng có t  lệ kết nạp hội viên đạt 

trên 90% tổng số sinh viên, đặc biệt các trƣờng trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Một số Hội 

Sinh viên trƣờng đã thiết kế sử dụng phần mềm quản lý hội 

viên. Các câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển mạnh, thể hiện rõ 

ƣu thế linh hoạt của tổ chức Hội trong điều kiện chuyển đổi 

phƣơng thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Hoạt 

động của chi hội, liên chi hội ngày càng đa dạng, mô hình 

liên chi hội đồng hƣơng, chi hội ký túc xá, chi hội theo khu 

nhà trọ, địa bàn dân cƣ tiếp tục phát triển đa dạng.  

Công tác kết nối các tổ chức sinh viên Việt Nam 

ngoài nƣớc với tổ chức Hội trong nƣớc đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên và kịp thời hơn. Hội Sinh Việt Nam tại các 

nƣớc nhƣ: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Bỉ, Đức hoạt động 

khá hiệu quả, tổ chức nhiều chƣơng trình ý nghĩa thiết 

thực trong việc kết nối sinh viên, lƣu học sinh Việt Nam ở 

ngoài nƣớc hƣớng về Tổ quốc. Đối với các nƣớc chƣa có 

tổ chức Hội, Trung ƣơng Hội đã hƣớng dẫn, nắm bắt 

thông tin thông qua các Đảng ủy ngoài nƣớc, Đại sứ quán 

                                           
(26) Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 11 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành, 67 Hội Sinh viên 

cấp trƣờng, 02 Hội Sinh viên ở ngoài nƣớc; đồng ý chủ trƣơng thành lập Ban vận 

động thành lập Hội Sinh viên tại 40 cơ sở Hội. 
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Việt Nam tại các nƣớc. Định kỳ hàng năm, Trung ƣơng 

Hội tổ chức giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt 

Nam ở các nƣớc nhằm nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của 

sinh viên Việt Nam ngoài nƣớc đồng thời định hƣớng hoạt 

động cho các tổ chức sinh viên.  

Hoạt động giao lƣu, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội 

Sinh viên các trƣờng tiếp tục phát triển, nội dung giao lƣu 

đƣợc mở rộng. Một số Hội sinh viên cấp tỉnh đã duy trì 

giao ban giữa các cụm thi đua nhằm phục vụ tốt công tác 

chỉ đạo, điều hành.    

Công tác cán bộ Hội từng bƣớc đƣợc đổi mới, chú 

trọng lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, kịp thời bổ 

sung để tăng cƣờng sức mạnh chỉ đạo và tổ chức hoạt động. 

Công tác tập huấn cán bộ đƣợc chú trọng; nội dung, phƣơng 

pháp, thời gian, đối tƣợng tập huấn hợp lý. Hình thức tập 

huấn đa dạng thông qua trại tập huấn, lớp tập huấn, biên 

soạn tài liệu
(27)

… Nhiều đơn vị thành lập câu lạc bộ cán bộ 

Hội, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội giao lƣu và trao 

đổi kinh nghiệm công tác. Tích cực phối hợp với tổ chức 

Đoàn trong việc tham mƣu lãnh đạo nhà trƣờng thực hiện 

chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Hội theo quy định.  

Tuy vậy, công tác phát triển tổ chức Hội trong 

nhiệm kỳ chƣa đạt đƣợc chỉ tiêu đề ra do vƣớng mắc trong 

cơ chế, quy trình thành lập tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp trƣờng 

theo Nghị định 45 2010 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010. 

2. Công tác chỉ đạo 

Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục tập trung các hoạt 

động tạo mẫu, hƣớng dẫn mô hình, cách làm cho cơ sở; 

chú trọng tuyên dƣơng, nhân rộng các điển hình; quan tâm 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động góp phần tạo cơ chế hỗ trợ 

                                           
(27) Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội tổ chức 3.300 lớp tập huấn với 143.174 cán bộ tham 

gia. Tiêu biểu là các đơn vị: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thái Nguyên. 
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sinh viên, công tác Hội Sinh viên và phong trào sinh viên; 

chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành theo từng giai đoạn cụ thể đáp 

ứng yêu cầu công tác Hội, phong trào sinh viên và nhu 

cầu, nguyện vọng của sinh viên.  

Ban Thƣ ký, Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội có nhiều 

đổi mới trong công tác chỉ đạo, đảm bảo và phát huy vai trò 

nòng cốt chính trị của Đoàn; nâng cao tính hiệp thƣơng thống 

nhất ý chí và hành động; tích cực theo dõi cơ sở, tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện để cơ sở thực hiện các chƣơng trình công 

tác; quan tâm trong chỉ đạo triển khai chủ đề và các trọng tâm 

công tác Hội và phong trào sinh viên hàng năm. Các cấp bộ 

Hội tăng cƣờng xã hội hóa các hoạt động, phối hợp tốt với các 

bộ, ngành, đặc biệt là ngành giáo dục trong việc triển khai các 

chủ trƣơng, chính sách liên quan đến sinh viên. 

Công tác kiểm tra của Hội tiếp tục đƣợc các cấp bộ 

Hội quan tâm. Ban Kiểm tra các cấp đã tham mƣu cho 

Ban Chấp hành, Ban Thƣ ký Hội Sinh viên trong công tác 

chỉ đạo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chƣơng trình công 

tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng phù hợp, sát 

thực tiễn. Lề lối làm việc, công tác thông tin báo cáo, thi 

đua khen thƣởng đƣợc cải tiến một bƣớc, ứng dụng ngày 

càng hiệu quả công nghệ thông tin, phục vụ tốt hơn công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo và hƣớng dẫn của Ban Chấp hành, 

Ban Thƣ ký Hội Sinh viên các cấp
(28)

.  

Báo Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và phát 

triển sinh viên Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ 

đƣợc giao, đóng góp xuất sắc trong công tác thông tin, 

tuyên truyền về các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, 

làm cầu nối quan trọng giữa Hội và sinh viên, tổ chức nhiều 

                                           
(28) Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội đã sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thƣởng. 

Trong nhiệm kỳ, Trung ƣơng Hội đã khen thƣởng hơn 1.800 tập thể, hơn 3.500 cá nhân. 
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hoạt động hỗ trợ trực tiếp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu nhiều mặt của sinh viên và các cơ sở Hội. 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo trong nhiệm kỳ vẫn còn 

một số hạn chế cần phải khắc phục, đó là: phƣơng thức 

thông tin hai chiều giữa các cấp Hội nhiều khi còn chậm, 

chƣa chính xác; công tác chỉ đạo trong một số hoạt động, sự 

kiện lớn cần kịp thời để đạt hiệu quả cao hơn. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với khí thế thi đua sôi nổi, 

các cấp bộ Hội đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, 

phƣơng hƣớng công tác Hội và phong trào sinh viên do Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội đề ra. Phƣơng 

thức tổ chức hoạt động có nhiều sáng tạo, thiết thực, nội 

dung từng bƣớc sát thực với nhu cầu của sinh viên và tình 

hình thực tiễn cơ sở. Các chủ trƣơng lớn của Hội đã đƣợc 

triển khai thống nhất từ Trung ƣơng tới cơ sở. Hai cuộc vận 

động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường 

giáo dục thân thiện, lành mạnh” đạt  kết quả tốt, có tác 

động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông 

đảo sinh viên, đƣợc dƣ luận xã hội đồng tình và đánh giá 

cao. Các chƣơng trình công tác Hội và phong trào sinh 

viên tiếp tục phát triển, tạo môi trƣờng thuận lợi để sinh 

viên phấn đấu, rèn luyện, đồng thời đem lại lợi ích cụ thể 

cho cộng đồng. Công tác tƣ vấn, chăm lo, bảo vệ quyền 

lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên đã đƣợc chú 

trọng triển khai với nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức cơ sở 

Hội có bƣớc phát triển mới về chất lƣợng và số lƣợng, trở 

thành hạt nhân tập hợp, đoàn kết sinh viên, xây dựng nên 

hệ thống tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.  
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Với nỗ lực không ngừng của tập thể đông đảo hội 

viên, cán bộ Hội, năm 2010, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh 

dự đƣợc Đảng, Nhà nƣớc trao tặng Huân chƣơng Sao Vàng. 

3.2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, công tác Hội 

trong nhiệm kỳ vừa qua còn tồn tại, hạn chế, yếu kém và 

nguyên nhân nhƣ sau: 

Công tác nắm bắt tình hình sinh viên có nơi, có lúc 

chƣa kịp thời. Nội dung, phƣơng thức và hiệu quả giáo dục 

của tổ chức Hội đối với sinh viên trƣớc những hiện tƣợng tiêu 

cực, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực xã hội khác thể 

hiện chƣa rõ nét. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” ở một số 

đơn vị triển khai chƣa tích cực, công tác truyền thông tới cộng 

đồng chƣa sâu rộng, nhiều đơn vị lúng túng trong thực hiện 

các giải pháp tạo động lực cho sinh viên 5 tốt. Công tác tổng 

kết, đánh giá, kiểm tra, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến 

trong cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo 

dục thân thiện, lành mạnh” còn chậm. 

Các chƣơng trình giải pháp của Hội triển khai chƣa 

đồng đều tại các cơ sở. Hoạt động Hội ở các cấp chƣa đặt 

đúng mức vai trò chủ thể của sinh viên. Chƣơng trình Sinh 

viên rèn luyện đạo đức, tác phong chƣa có nhiều sáng tạo. Ở 

một số cơ sở Hội, công tác hỗ trợ sinh viên còn đơn điệu, 

chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu to lớn của sinh viên. Việc thành 

lập tổ chức Hội Sinh viên cấp trƣờng và cấp tỉnh gặp nhiều 

khó khăn; chất lƣợng cán bộ Hội ở một số nơi còn yếu; chế 

độ thông tin báo cáo chƣa nề nếp; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý về 

tổ chức, cán bộ, hội viên sinh viên gặp nhiều khó khăn. Công 

tác thông tin, định hƣớng của Trung ƣơng Hội với các tổ chức 

Hội ngoài nƣớc chƣa thƣờng xuyên. 



41 

Việc ban hành một số chủ trƣơng, chƣơng trình, kế 

hoạch, hƣớng dẫn còn chậm, chƣa sát, chƣa cụ thể; công tác 

kiểm tra, đôn đốc chƣa kịp thời. Phần lớn cán bộ Hội cấp cơ 

sở là sinh viên kiêm nhiệm, không đƣợc đào tạo, tập huấn 

bài bản, luân chuyển nhanh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, 

nguồn lực dành cho hoạt động Hội còn nhiều khó khăn, phụ 

thuộc, thiếu chủ động. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn 

trong định hƣớng, chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác Hội 

ở một số đơn vị chƣa phát huy tốt. Một số nơi, cấp ủy chƣa 

đánh giá đúng vai trò, vị trí của tổ chức Hội sinh viên. 

3.3. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, công tác giáo dục lý tƣởng, bản lĩnh chính 

trị, nuôi dƣỡng ƣớc mơ, hoài bão, giáo dục truyền thống lịch 

sử văn hóa cho sinh viên phải luôn đƣợc coi trọng hàng đầu.     

Thứ hai, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là điều kiện cơ bản để xây 

dựng và phát triển tổ chức Hội Sinh viên và phong trào 

sinh viên vững mạnh. 

Thứ ba, hoạt động của Hội phải xuất phát từ nhu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của sinh viên, phù hợp với yêu cầu 

đào tạo của nhà trƣờng và xã hội; quan tâm chăm lo lợi ích, 

phát huy dân chủ, tính tích cực, sáng tạo của sinh viên, tạo 

điều kiện cho sinh viên phát triển và tự khẳng định mình 

trƣớc mọi khó khăn, thử thách. 

Thứ tư, phƣơng thức tổ chức hoạt động của Hội 

phải đổi mới theo hƣớng linh hoạt, đa dạng, phong phú 

phù hợp với các đối tƣợng sinh viên. 

Thứ năm, chú trọng tổng kết kinh nghiệm, nhân 

rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến; 

mạnh dạn phát huy sinh viên trong công tác cán bộ của 

Hội Sinh viên. 
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PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ,  

GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH 

VIÊN, NHIỆM KỲ 2013-2018 
 

 I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VIÊN VÀ MỘT 

SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA  

Theo quy hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học, cao 

đẳng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, trong 5 

năm tới, tổng số sinh viên trong cả nƣớc cơ bản ổn định ở 

mức 2,2 triệu sinh viên nhƣ hiện nay, trong đó t  trọng 

sinh viên đại học có xu hƣớng giảm dần và sinh viên cao 

đẳng có xu hƣớng tăng. Đến năm 2020, dự kiến đạt 256 

sinh viên/1 vạn dân
(29)

. 

Đại đa số sinh viên Việt Nam luôn tin tƣởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng và tƣơng lai tƣơi sáng của đất nƣớc; xác 

định đƣợc nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học tập, tích lũy 

kiến thức, rèn luyện về mọi mặt để có phong cách, lối sống 

đẹp, ứng xử văn minh, thói quen tốt, từng bƣớc đáp ứng yêu 

cầu nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sinh viên ngày càng 

tham gia nhiều vào các chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng, học 

ngoại ngữ, tin học, chủ động tiếp thu khoa học công nghệ 

mới. Nhiều sinh viên có nguyện vọng tiếp tục theo học các 

chƣơng trình đào tạo sau đại học và học tập ở nƣớc ngoài. 

Sinh viên mong muốn đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, các 

đoàn thể tạo điều kiện học tập, rèn luyện, nghiên cứu tốt 

nhất; đảm bảo công bằng trong học tập, nghiên cứu và cơ 

hội việc làm; nâng cao chất lƣợng cơ sở hạ tầng giáo dục, 

đảm bảo nơi học tập, cơ sở thực hành, phòng thí nghiệm, 

                                           
(29) Quyết định số 37 2013 QĐ-TTG ngày 26 6 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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chỗ ở để sinh viên yên tâm học tập; đƣợc hỗ trợ các điều 

kiện sinh hoạt, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, năng 

lực hội nhập, khẳng định bản thân; có nơi vui chơi giải trí; 

có chính sách về việc làm sau tốt nghiệp, phát triển tài 

năng; tăng quy mô đào tạo tƣơng xứng với đầu tƣ về điều 

kiện cơ sở vật chất, nhất là giảng đƣờng, thƣ viện, phòng 

thí nghiệm, ký túc xá, đội ngũ giảng viên… và nhu cầu 

nhân lực thực sự của nền kinh tế. Sự phát triển nhanh của 

khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và chủ 

trƣơng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, 

tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nƣớc ta đã và 

đang tạo ra nhiều yếu tố thuận lợi cho việc học tập, rèn 

luyện của sinh viên và công tác Hội sinh viên. Đảng, Nhà 

nƣớc và nhân dân đặt niềm tin và hy vọng ở sinh viên, đánh 

giá cao vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của thanh niên nói 

chung và sinh viên nói riêng; xem việc đầu tƣ xây dựng đội 

ngũ trí thức là đầu tƣ cho sự phát triển bền vững. Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XI đã khẳng định vai trò 

quan trọng của phát triển khoa học và công nghệ; chủ 

trƣơng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

nhằm xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, 

phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất ngƣời học.  

Những năm tới, môi trƣờng, điều kiện cơ sở vật chất 

giáo dục sẽ đƣợc cải thiện tạo thuận lợi cho sinh viên trong 

học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện. Đời sống của nhân 

dân tiếp tục đƣợc nâng cao, ý thức học hỏi, hội nhập cao 

cùng với sự phát triển hợp tác quốc tế toàn diện của đất nƣớc 

sẽ giúp sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu trong nhiều 

loại hình trƣờng lớp, đƣợc lựa chọn hình thức đào tạo phù 

hợp, có cơ hội du học ở các nƣớc có nền giáo dục tiên tiến, 

kể cả “du học tại chỗ”. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 
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truyền thông sẽ tiếp tục mở rộng nhu cầu, khả năng hội nhập, 

khám phá tri thức mới một cách nhanh nhất của sinh viên.  

Tuy nhiên, trong những năm tới, tình hình kinh tế 

thế giới và trong nƣớc dự báo còn những khó khăn ảnh 

hƣởng đến điều kiện học tập, rèn luyện của sinh viên, công 

tác Hội và phong trào sinh viên. Giáo dục đại học đang 

trong quá trình đổi mới, vẫn tồn tại nhiều bất cập về cơ chế 

và chính sách. Tình trạng sinh viên ra trƣờng chƣa có việc 

làm, làm không đúng chuyên môn, công việc không ổn 

định sẽ còn tiếp diễn. Trong quá trình hội nhập, việc phát 

huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc 

bên cạnh tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, sự cạnh tranh 

ngày càng lớn từ nguồn nhân lực nƣớc ngoài vào Việt 

Nam, sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, mặt 

trái của mạng xã hội… là những thách thức lớn đối với sinh 

viên. Những hiện tƣợng tiêu cực trong xã hội tác động rất 

phức tạp đến sinh viên, ảnh hƣởng xấu đến tƣ tƣởng, đạo 

đức, lối sống và ý chí phấn đấu của sinh viên; phân hóa 

giàu, nghèo trong sinh viên diễn ra theo chiều hƣớng gia 

tăng. Nhu cầu chính đáng của sinh viên ngày một cao và đa 

dạng, mâu thuẫn với khả năng đáp ứng của xã hội; sự thiếu 

đồng bộ trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến 

sinh viên và công tác sinh viên ảnh hƣởng đến kết quả bồi 

dƣỡng và phát huy sinh viên cũng nhƣ phát huy vai trò của 

tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.  

II. MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG 

TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NHIỆM 

KỲ 2013 - 2018 

1. Mục tiêu 

- Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tƣởng 

cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành 

mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm 
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bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã 

hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành luật pháp. 

- Phát huy các đặc trƣng của sinh viên: năng động, 

sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; tham gia thực hiện mục 

tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: 

giáo dục con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện và phát 

huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu 

Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nƣớc; có hiểu 

biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản 

thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. 

- Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, 

thích ứng với điều kiện, môi trƣờng hoạt động mới, có khả 

năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt 

Nam trong và ngoài nƣớc phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Phƣơng hƣớng 

- Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, 

lòng yêu nƣớc, lý tƣởng và đạo đức cách mạng, lối sống 

lành mạnh cho hội viên, sinh viên. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trƣờng cho sinh 

viên rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 

tham gia xây dựng môi trƣờng giáo dục tích cực, thân 

thiện, lành mạnh. 

- Đa dạng hóa các mô hình và phƣơng thức tập hợp 

sinh viên; đổi mới, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt 

động của Hội Sinh viên theo hƣớng đáp ứng nhu cầu 

chính đáng của sinh viên. 

- Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lƣợng hội viên, phát 

triển các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở cơ sở; nhân rộng 

các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, các hình thức tổ chức, vận 

động, tập hợp sinh viên hiệu quả, linh động, trên cơ sở giữ 
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vững tôn chỉ, mục đích của Hội và vai trò nòng cốt chính trị 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

3. Khẩu hiệu hành động: 

“Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - 

tình nguyện - hội nhập”. 

4. Chỉ tiêu của nhiệm kỳ 

- 100% Hội Sinh viên các cấp có công trình, phần 

việc sinh viên. 

- 100% Hội Sinh viên cấp trƣờng, cấp tỉnh tổ chức 

học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- 100% Hội Sinh viên cấp trƣờng hàng năm tổ chức 

đƣợc các hoạt động: tƣ vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng mô 

hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; ít nhất 01 hoạt 

động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.  

- Tổ chức ít nhất 2 đợt tập huấn cho cán bộ chủ chốt 

Hội Sinh viên cấp tỉnh. 

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội có 02 triệu 

hội viên, phát triển thêm 05 tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh 

và 02 tổ chức Hội Sinh viên ngoài nƣớc. 

- 1.000 sinh viên đƣợc tôn vinh “Sinh viên 5 tốt” 

cấp trung ƣơng; 5.000 sinh viên đƣợc tôn vinh “Sinh viên 

5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đƣợc tôn vinh “Sinh 

viên 5 tốt” cấp trƣờng
(30)

. 

- 100% Hội sinh viên cấp trƣờng tổ chức chiến dịch 

tình nguyện Hè và tình nguyện thƣờng xuyên; mỗi hội 

viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện 

trong mỗi năm học. 

                                           
(30) Tƣơng đƣơng với mỗi trƣờng ĐH, CĐ tôn vinh khoảng 90 sinh viên năm; mỗi 

Hội sinh viên cấp tỉnh tuyên dƣơng khoảng 10 sinh viên năm. 
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- Các cấp bộ Hội phấn đấu huy động 200 t  đồng 

trao học bổng, giải thƣởng cho sinh viên từ các nguồn xã 

hội hóa. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp chặt chẽ với 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính 

trị, nắm bắt, định hƣớng tƣ tƣởng sinh viên; tổ chức và 

vận động sinh viên tham gia hƣởng ứng các phong trào 

“Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”, 

“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do 

Đoàn phát động trong và ngoài trƣờng học; tham gia xây 

dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh; thông qua 

tổ chức Đoàn để giới thiệu sinh viên là những đoàn viên 

ƣu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Hội chú 

trọng mở rộng công tác đoàn kết, tập hợp, thu hút sinh 

viên, xem sinh viên là chủ thể của phong trào và cùng với 

hội viên, sinh viên xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt 

Nam ngày càng vững mạnh. 

1. Phát động và tổ chức phong trào “Sinh viên 5 tốt”. 

Phát huy kết quả của cuộc vận động “Sinh viên 5 

tốt”, để xây dựng môi trƣờng, động lực cho sinh viên rèn 

luyện, phấn đấu toàn diện, Hội Sinh viên Việt Nam phát 

động trong sinh viên toàn quốc phong trào “Sinh viên 5 

tốt”. Phong trào nhằm thúc đẩy sự phát triển các hoạt động 

có tính định hƣớng và tạo môi trƣờng để sinh viên rèn 

luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, 

hội nhập. Phong trào vừa hƣớng đến yếu tố tự rèn luyện 

của sinh viên, vừa hƣớng đến sự phát triển của tập thể sinh 

viên. Thông qua phong trào xây dựng hình mẫu sinh viên 

trong thời kỳ mới, góp phần nâng cao chất lƣợng học tập, 
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rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn 

xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh viên.

 1.1. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo 

đức, tác phong. 

Sống có lý tƣởng, không ngừng rèn luyện đạo đức, 

tác phong là trách nhiệm của mỗi sinh viên. Các cấp bộ Hội 

cần kiên trì tham gia xây dựng môi trƣờng giáo dục thân 

thiện, lành mạnh, phát huy vai trò tự rèn luyện đạo đức cá 

nhân, đạo đức cách mạng của sinh viên; chú trọng định 

hƣớng giá trị, tôn vinh và tạo sự lan tỏa các giá trị tốt trong 

sinh viên; giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa trong học tập, 

đề cao tính k  luật, chấp hành quy định, pháp luật thông 

qua các giải pháp sau: 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành 

giáo dục và đào tạo tổ chức các đợt học tập, tuyên truyền 

các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội, các hình thức 

tìm hiểu, thi Olympic lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong hội viên, sinh viên. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tình yêu quê 

hƣơng, đất nƣớc, lòng tự hào dân tộc cho sinh viên; tuyên 

truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền 

biên giới lãnh thổ, biển đảo và các hoạt động, công trình 

cụ thể của sinh viên hƣớng về biển đảo, biên giới thân yêu 

của Tổ quốc. 

- Tiếp tục phát động thực hiện “10 thói quen tốt 

trong sinh viên”; triển khai việc thực hành các tiêu chí, 

chuẩn mực đạo đức, lối sống để học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát 

huy tính gƣơng mẫu của cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tƣ vấn tâm lý, sức khỏe, 

giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình. Tăng cƣờng tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, để định hƣớng 
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thẩm mỹ. Đề cao tính trung thực trong thi cử, học tập, 

nghiên cứu. Tận dụng tốt các kênh thông tin truyền thông 

để tuyên truyền, định hƣớng giá trị sống đẹp cho sinh viên. 

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hội viên, sinh 

viên đặc biệt là Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật thanh niên, 

Bộ Luật Lao động, Luật việc làm, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Giao thông đƣờng bộ ... Phát động trong sinh 

viên cuộc vận động “Sinh viên với văn hóa giao thông”. 

- Kịp thời nắm bắt tình hình tƣ tƣởng sinh viên, đặc 

biệt diễn biến tƣ tƣởng sinh viên trên mạng; tổ chức các 

diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu 

cầu chính đáng. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục sinh viên thông 

qua các tấm gƣơng sinh viên tiêu biểu. Nâng cao chất 

lƣợng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các giải thƣởng tôn 

vinh thủ khoa, Sao Tháng Giêng...  

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

Phát huy tinh thần sáng tạo, cổ vũ, hỗ trợ cho sinh 

viên trong học tập, nghiên cứu khoa học là nội dung trọng 

tâm, xuyên suốt của phong trào sinh viên trong các trƣờng 

đại học, cao đẳng, là trách nhiệm của các cấp bộ Hội. Các 

hoạt động tạo môi trƣờng học tập, nghiên cứu cho sinh 

viên thực hiện thông qua các giải pháp sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trƣờng 

học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cho 

sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận nguồn học 

liệu trong và ngoài nƣớc; xây dựng cổng thông tin sinh 

viên để hỗ trợ sinh viên trong việc quảng bá, giới thiệu kết 

quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo đến với các 

doanh nghiệp; tập hợp các nguồn hỗ trợ và tiếp nhận các 
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thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của 

sinh viên. 

 - Tổ chức các diễn đàn trao đổi, hƣớng dẫn 

phƣơng pháp học, nghiên cứu hiện đại. Duy trì và phát 

triển các câu lạc bộ, đội nhóm, các cuộc thi học thuật tạo 

môi trƣờng cho sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức 

chyên môn. Phát huy vai trò tƣ vấn, hƣớng dẫn của giảng 

viên trẻ đối với hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm 

học thuật. 

- Tiếp tục triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” 

trong sinh viên; phối hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa 

học, Hội thi ý tƣởng sáng tạo ở các cấp. Nâng cao vai trò 

của Hội Sinh viên các cấp trong phối hợp tổ chức các Hội 

nghị khoa học trẻ: Hội nghị khoa học khối ngành Y - Dƣợc, 

Sƣ phạm, Nông - Lâm - Ngƣ - Thủy lợi, kỹ thuật… 

- Liên kết các đơn vị để phát triển, ứng dụng các ý 

tƣởng, công trình nghiên cứu của sinh viên trên thực tiễn. 

Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là vào sản xuất 

nông, lâm, ngƣ nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

- Phối hợp với nhà trƣờng tổ chức các kỳ thực tập, 

kiến tập, tham quan nhà máy, các cơ sở sản xuất, doanh 

nghiệp. Tổ chức các ngày hội giới thiệu việc làm, làm cầu 

nối gắn kết giữa sinh viên và đơn vị sử dụng lao động. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của sinh viên trong triển 

khai chƣơng trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn 

phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet, trong 

xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.  

- Tăng cƣờng tìm kiếm, hỗ trợ học bổng cho sinh 

viên khó khăn, sinh viên khuyết tật, học bổng học tập dài 

hạn, học bổng du học. Xây dựng các quỹ học tập, quỹ hỗ 
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trợ sinh viên khó khăn phù hợp với điều kiện của từng cơ 

sở. Phát huy Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam 

hƣớng đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.Tuyên truyền, 

hƣớng dẫn, giám sát việc triển khai Quỹ tín dụng đào tạo 

(do Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì triển khai) cho 

sinh viên. 

- Tham mƣu với Đảng, Nhà nƣớc ban hành chính 

sách bồi dƣỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ. 

1.3. Sinh viên rèn luyện thể chất. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc rèn luyện thân thể trong 

đông đảo sinh viên với phƣơng châm: khỏe để học tập và 

dựng xây đất nƣớc. Các cấp bộ Hội xây dựng môi trƣờng 

cho sinh viên rèn luyện đồng thời phát huy tính tự giác 

trong rèn luyện của sinh viên, tập trung các giải pháp sau: 

- Nâng cao nhận thức trong sinh viên về tầm quan 

trọng của sức khỏe thể chất, xây dựng ý thức tự rèn luyện 

thể dục, thể thao. Phát động sâu rộng trong sinh viên học 

tập và làm theo tấm gƣơng của Bác về rèn luyện thể dục 

thể thao; phát động trong sinh viên thói quen tập luyện 

thƣờng xuyên một môn thể thao. 

- Tổ chức các giải thể thao phong trào nhằm thu hút 

sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe. 

Tổ chức ngày hội sinh viên khỏe, đồng diễn thể dục, đi bộ 

đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian... 

Định kỳ tổ chức giải bóng đá sinh viên toàn quốc, giải thể 

thao sinh viên Việt Nam. 

- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội 

nhóm thể dục, thể thao của sinh viên. Tham mƣu với nhà 

trƣờng, chính quyền về việc xây dựng, sử dụng các công 

trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe của sinh 
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viên. Liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 

- Thƣờng xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ để nắm 

bắt tâm tƣ, tình cảm của sinh viên, giúp sinh viên tránh 

các bệnh tâm lý nhƣ bệnh trầm cảm, stress… tổ chức định 

kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho 

cả nam và nữ sinh viên. 

1.4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Hoạt động tình nguyện là môi trƣờng rèn luyện 

hiệu quả các kỹ năng thực hành xã hội, là nơi để sinh viên 

chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và tiếp cận thực tế. Các 

hoạt động tình nguyện tiếp tục đƣợc thực hiện thông qua 

các giải pháp sau: 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thƣờng xuyên tại 

trƣờng, lớp, ký túc xá nơi sinh viên học tập, sinh hoạt thông 

qua các hoạt động “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”.  

- Triển khai “Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè”, 

“Xuân tình nguyện” tập trung cho vùng sâu, vùng xa, địa 

bàn khó khăn, địa bàn xây dựng nông thôn mới. Căn cứ 

vào đặc thù chuyên môn của sinh viên, khuyến khích Hội 

Sinh viên các cấp thực hiện các nội dung tham gia phát 

triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, 

bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu ... 

- Tổ chức chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm tƣ 

vấn, giúp đỡ thí sinh và ngƣời nhà thí sinh, góp phần tạo 

tâm lý ổn định, yên tâm cho các thí sinh và phụ huynh 

trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu tình 

nguyện trong sinh viên, làm nòng cốt vận động nhân dân 

cùng tham gia. Phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm tình 

nguyện hiến máu ở các cấp. Phối hợp với các cơ sở y tế có 
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chức năng tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện; 

duy trì và phát triển “Ngân hàng máu sống” “Ngân hàng 

máu hiếm” sẵn sàng hiến máu cứu ngƣời trong trƣờng hợp 

khẩn cấp.  

- Đẩy mạnh hoạt động của các đội sinh viên tình 

nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp 

phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các đô thị. Xây dựng 

mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Tổ chức các 

hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng khi tham 

gia giao thông. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc 

tế, trong đó trọng tâm là các nƣớc láng giềng có chung 

đƣờng biên giới, các nƣớc trong khu vực ASEAN. Tăng 

cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối hoạt động 

tình nguyện của sinh viên Việt Nam trên toàn cầu; tăng 

cƣờng kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện; tổ chức 

hoạt động tình nguyện hƣớng về Tổ quốc của sinh viên Việt 

Nam ở nƣớc ngoài. Kiên trì đề xuất với Đảng, Nhà nƣớc có 

cơ chế, chính sách đối với đội ngũ sinh viên tình nguyện. 

1.5. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế. 

Tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động cho 

sinh viên hội nhập theo hƣớng nâng cao nhận thức, chú 

trọng kiến thức, rèn luyện cách thức, tập trung vào các giải 

pháp sau: 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về 

vai trò của hội nhập quốc tế đối với sự phát triển bền vững 

của đất nƣớc; những thời cơ, thách thức trong quá trình 

hội nhập toàn diện; chủ trƣơng hội nhập toàn diện của 

Đảng và Nhà nƣớc; các kiến thức pháp luật, các thông lệ 

quốc tế, tăng cƣờng, bản lĩnh, sự chủ động trong hội nhập 

quốc tế. 
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- Phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học 

nhằm trang bị kiến thức, công cụ hội nhập quốc tế. Tổ 

chức thi Olympic tiếng Anh trong các trƣờng đại học, cao 

đẳng tiến tới tổ chức quy mô toàn quốc. 

- Tăng cƣờng các hoạt động giao lƣu với sinh viên 

thế giới thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, các 

hoạt động sáng tạo, các hoạt động tình nguyện; thƣờng 

xuyên kết nối, tổ chức hoạt động cho thanh niên, sinh viên 

Việt Nam đang học tập ở nƣớc ngoài; định hƣớng để 

thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nƣớc ngoài 

hƣớng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, nguồn lực xây dựng 

đất nƣớc. 

- Đẩy mạnh khai thác những điểm tích cực của 

internet, mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên 

Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông 

tin, giao lƣu với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ 

giao lƣu trực tuyến. 

- Phát huy vai trò của các Hội Sinh viên ở ngoài 

nƣớc nhằm quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam, xây 

dựng các mối quan hệ, tăng cƣờng kết nối với các tổ chức 

sinh viên tiến bộ trên thế giới. 

 2. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh 

2.1. Công tác tổ chức cơ sở Hội 

- Tăng cƣờng, đổi mới công tác tuyên truyền, giới 

thiệu về Hội Sinh viên và phong trào sinh viên trong nhà 

trƣờng và xã hội. Thực hiện phƣơng châm ở đâu có sinh 

viên Việt Nam, ở đó có tổ chức Hội Sinh viên. Chuẩn hóa 

các tài liệu tuyên truyền, hƣớng dẫn kịp thời, cụ thể.   

- Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động 

của Hội Sinh viên các cấp; quan tâm tháo gỡ vƣớng mắc, 
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khó khăn về nhận thức, cơ chế thành lập, cơ chế hoạt động 

đối với Hội Sinh viên cấp trƣờng, cấp tỉnh. 

- Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các chi hội, câu lạc bộ, 

đội, nhóm đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào sinh 

viên trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ, trong các 

trƣờng dân lập, có yếu tố nƣớc ngoài. Xây dựng chi hội chủ 

động công tác, chủ động học tập. Nghiên cứu các mô hình tổ 

chức của Hội Sinh viên phù hợp với sự đa dạng và phát triển 

của các mô hình giáo dục hiện nay. 

- Tập trung phát triển tổ chức Hội Sinh viên cấp 

tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam ở nƣớc ngoài; tích cực kết 

nối và duy trì thông tin thƣờng xuyên với các Hội Sinh 

viên Việt Nam ở nƣớc ngoài.  

- Tăng cƣờng công tác thông tin, hƣớng dẫn, trao 

đổi, giới thiệu mô hình, giải pháp hoạt động Hội Sinh viên 

giữa các trƣờng, các tỉnh, thành.  

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nƣớc 

có chủ trƣơng, chính sách cụ thể nhằm đẩy mạnh đoàn kết, 

tập hợp sinh viên Việt Nam đang học tập ở nƣớc ngoài. 

2.2. Công tác hội viên 

- Tăng cƣờng phát triển, quản lý hội viên; xây dựng 

và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý hội viên. 

- Nâng cao chất lƣợng hội viên, đặc biệt là chất 

lƣợng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới 

phƣơng pháp và hình thức bồi dƣỡng hội viên ƣu tú giới 

thiệu để Đoàn xem xét kết nạp; tích cực, chủ động phối hợp 

với Đoàn Thanh niên bồi dƣỡng sinh viên ƣu tú cho Đảng 

xem xét kết nạp. 

2.3. Công tác cán bộ Hội 

- Đổi mới công tác bồi dƣỡng, huấn luyện cán bộ 

Hội; định kỳ tổ chức tập huấn cán bộ Hội, chú trọng thực 
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hiện theo phân cấp. Phối hợp với Học viện thanh thiếu 

niên Việt Nam xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng, tập huấn 

cho cán bộ Hội các cấp.  

- Nghiên cứu, ban hành tài liệu tập huấn cán bộ 

Hội, tập trung cho các kỹ năng tổ chức hoạt động.  

2.4. Công tác chỉ đạo 

- Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra đánh giá 

theo chuyên đề; giao ban trực tuyến cán bộ Hội các khu vực, 

Hội Sinh viên Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

- Chủ động biên soạn các tài liệu phục vụ triển khai 

các phong trào. 

- Xây dựng đồng bộ các quy định, hƣớng dẫn đánh 

giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Hội. Định kỳ bình chọn 

tuyên dƣơng các cơ sở Hội, các cá nhân tiêu biểu; đẩy 

mạnh công tác thi đua, khen thƣởng theo hƣớng kịp thời, 

đúng ngƣời, đúng việc. 

3. Các chƣơng trình, đề án của nhiệm kỳ 

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Sinh viên xây 

dựng, triển khai thực hiện một số chƣơng trình, đề án 

nhằm trực tiếp hỗ trợ hội viên, sinh viên và công tác Hội, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Đề án giáo dục đạo đức lối sống, bồi dƣỡng lý 

tƣởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên.  

- Đề án phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh 

viên Việt Nam.  

- Đề án Chung cƣ thủ khoa. 

- Chƣơng trình tƣ vấn, hỗ trợ sinh viên. 

- Chƣơng trình huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội 

sinh viên các cấp. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam 

lần IX, nhiệm kỳ 2013-2018 là đại hội của tinh thần đoàn 

kết, năng động, sáng tạo và đổi mới. Những quyết định của 

đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của sinh viên Việt Nam 

làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình 

nguyện, hội nhập, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nƣớc, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân đƣa nƣớc 

ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại 

vào năm 2020. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên 

Việt Nam lần IX kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam hãy 

phát huy truyền thống vẻ vang, hăng hái thi đua thực hiện  

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tham gia xây dựng Hội Sinh 

viên Việt Nam vững mạnh, góp trí tuệ và sức trẻ vì dân giàu, 

nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

         

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX 
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NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ IX 

------------------ 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần IX diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 12 năm 

2013 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 

thành phố Hà Nội. 

QUYẾT NGHỊ  

1. Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII trình Đại hội. Giao 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa 

IX tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, 

Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, 

Chủ tịch Quốc hội Nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; Thƣờng trực chính phủ; đồng chí Bí thƣ thứ nhất Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những 

kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh văn kiện. 

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa 

VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013. 

3. Thông qua kết quả hiệp thƣơng bầu Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm 

kỳ 2013 - 2018 gồm 99 đồng chí. Thông qua kết quả hiệp 

thƣơng bầu Ban Thƣ ký và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. 

Yêu cầu Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội Sinh viên 

Việt Nam khóa IX và các cấp bộ Hội xây dựng các 

chƣơng trình hành động thiết thực để tổ chức thực hiện 

thành công phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác Hội và 
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phong trào sinh viên nhiệm kỳ IX (2013 - 2018) đã đƣợc 

đại hội thông qua. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt nam 

lần IX trân trọng đề nghị Đảng, Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính 

quyền, thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh thƣờng 

xuyên quan tâm tới công tác Hội và phong trào sinh viên, 

tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam học tập, rèn luyện, 

trƣởng thành. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần IX kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam 

thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập góp 

phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nƣớc. 

 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX 
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THƢ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX GỬI HỘI VIÊN,  

SINH VIÊN CẢ NƢỚC 
 

 

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến! 

 

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX 

diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2013 tại Thủ 

đô Hà Nội với 647 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu sinh 

viên từ khắp mọi miền Tổ quốc và sinh viên Việt Nam học 

tập ở nƣớc ngoài, đã thành công tốt đẹp. Đại hội thống nhất 

khẩu hiệu hành động của công tác Hội và phong trào sinh 

viên giai đoạn 2013- 2018 là “Sinh viên Việt Nam thi đua 

học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”.  

Đại hội xác định mục tiêu công tác Hội và phong 

trào sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ IX là xây dựng lớp 

sinh viên thời kỳ mới có lý tƣởng cao đẹp, đạo đức cách 

mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học 

tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến 

thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn 

trọng và chấp hành pháp luật. Phát huy các đặc trƣng của 

sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; tham 

gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững 

mạnh, thích ứng với môi trƣờng hoạt động mới, có khả 

năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt 

Nam trong và ngoài nƣớc phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Để thực hiện thành công các mục tiêu đó, Đại hội kêu 

gọi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nƣớc: 
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1. Mỗi sinh viên hãy luôn nêu cao tinh thần yêu 

nƣớc, không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, sống có lý 

tƣởng, có hoài bão, khát vọng vƣơn lên, khắc phục mọi khó 

khăn để trở thành những công dân tốt của đất nƣớc.  

2. Mỗi sinh viên hãy xây dựng động cơ, thái độ học 

tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tìm 

hiểu, tiếp thu tri thức mới, tham gia hiệu quả các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần 

thiết, có sức khỏe, trở thành những sinh viên 5 tốt, tham gia 

xây dựng môi trƣờng giáo dục thân thiện, lành mạnh, tự tin 

hội nhập, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp 

hóa- hiện đại hóa đất nƣớc.   

3. Mỗi sinh viên hãy luôn nêu cao tinh thần tình 

nguyện, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, 

phát huy kiến thức chuyên môn trong các hoạt động tình 

nguyện; chấp nhận dấn thân, tham gia công tác ở những 

địa phƣơng còn nhiều khó khăn của đất nƣớc. 

Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!  

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc 

lần IX là Đại hội của đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi 

mới, đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trong học tập, rèn 

luyện, cống hiến. Từ đại hội này, các bạn hội viên, sinh viên 

chung sức cùng Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 

2018, vì sự phát triển của sinh viên Việt Nam, vì sự lớn 

mạnh của Hội Sinh viên Việt Nam và vì tƣơng lai tƣơi sáng 

của đất nƣớc.   
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX
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DIỄN VĂN BẾ MẠC 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN IX 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thƣ BCH Trung ƣơng Đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

 

Kính thưa đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý.  

Kính thưa các đồng chí và các bạn, 

Sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, với tinh thần 

trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành tốt các nội dung 

chƣơng trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên 

Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018. 

Đại hội của chúng ta vinh dự đƣợc đón đồng chí 

Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc 

hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành 
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cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực 

lƣợng vũ trang, Anh hùng lao động, các thầy cô giáo, các 

đồng chí cán bộ Đoàn, cán bộ Hội các thời kỳ. Sự quan 

tâm đến dự Đại hội của các đồng chí có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng đối với Đại hội và sinh viên cả nƣớc. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch 

Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện tình cảm, 

niềm tin yêu đối với sinh viên và khẳng định vai trò to lớn 

của sinh viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nƣớc; chỉ ra những mục tiêu, phƣơng hƣớng lớn 

và nhiệm vụ trọng yếu trong công tác Hội và phong trào 

sinh viên; cũng nhƣ nhiệm vụ cấp của các cấp, các ngành 

đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng và phát huy 

sinh viên. 

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, 

Chủ tịch Quốc hội, và các ý kiến trao đổi của đồng chí 

Vũ Đức Đam - Phó Thủ tƣớng Chính phủ, phát biểu của 

đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thƣ thứ nhất Trung ƣơng 

đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành thể hiện sự 

quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nƣớc và toàn xã hội đối 

với sinh viên và Hội Sinh viên chúng ta; là những định 

hƣớng quan trọng cho các bạn sinh viên thi đua học tập, 

rèn luyện, cống hiến và trƣởng thành. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban 

chấp hành Trung ƣơng Hội khóa VIII. Các văn kiện đƣợc 

thông qua tại Đại hội là sự vận dụng sáng tạo và cụ thể 

hóa Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Nghị 

quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X; là sản phẩm kết tinh 

trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam 

phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam 

vững mạnh; xây dựng lớp sinh viên bản lĩnh, có kiến thức 

chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú, có kỹ năng thực 

hành xã hội và lối sống đẹp, giàu lòng yêu nƣớc, yêu chủ 
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nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng của sinh viên xung kích, 

tình nguyện xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh, 

chung sức cùng cộng đồng, vì mục tiêu dân giàu, nƣớc 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đại hội đã hiệp thƣơng bầu ra Ban chấp hành 

Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX gồm 99 

đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thể hiện 

tính liên tục, kế thừa và đổi mới. 

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Trung ƣơng 

Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX đã hiệp thƣơng bầu Ban 

Thƣ ký gồm 31 đồng chí và Thƣờng trực Trung ƣơng Hội 

gồm đồng chí Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch. Đại hội mong 

muốn và tin tƣởng rằng Ban chấp hành Trung ƣơng Hội 

khóa IX sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập 

và phát triển, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, học 

tập của sinh viên, tích cực xây dựng Ban chấp hành có 

phẩm chất tốt, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo các 

cấp bộ Hội và sinh viên cả nƣớc thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội. 

Thành công nổi bật và cũng là dấu ấn của Đại hội 

là sự biểu lộ niềm tin sâu sắc của sinh viên Việt Nam đối 

với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là biểu 

hiện sinh động của sự nhất trí và quyết tâm cao đối với 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh 

viên nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

Với những kết quả đạt đƣợc, chúng ta vui mừng, 

phấn khởi báo cáo với Đảng, Chính phủ, ngành Giáo dục 

và đào tạo và sinh viên cả nƣớc Đại hội Đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần IX đã thành công tốt đẹp. 

Kính thưa các đồng chí và các bạn! 

Tại Đại hội này, nhiều đồng chí trong Ban Chấp 

hành, Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội khóa VIII không tiếp 
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tục tham gia Ban Chấp hành khóa IX. Đại hội của chúng 

ta đánh giá cao những đóng góp cho công tác Hội và 

phong trào sinh viên của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, ủy viên Ban Thƣ ký, Ban Chấp hành Trung ƣơng Hội 

khóa VIII đã chuyển công tác, tốt nghiệp ra trƣờng. Xin 

chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục quan 

tâm, đóng góp ý kiến, ủng hộ cho công tác Hội và phong 

trào sinh viên Việt Nam. 

Đại hội chúng ta luôn ghi nhớ và tỏ lòng biết ơn 

sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, 

các bậc lão thành cách mạng, các thầy cô giáo, các nhà 

khoa học, các nhân sỹ, trí thức, các bậc phụ huynh, các 

cán bộ Đoàn, Hội qua các thời kỳ, các tổ chức kinh tế - xã 

hội, các doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân đã đóng 

góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình chuẩn bị Đại hội, 

hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào 

thành công của Đại hội. 

Đại hội ghi nhận và biểu dƣơng các cấp bộ Hội, hội 

viên, sinh viên cả nƣớc đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành 

tích chào mừng Đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn sự có 

mặt của các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đƣa 

tin về Đại hội. 

Đại hội biểu dƣơng các tiểu ban phục vụ Đại hội đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. Cảm ơn đội ngũ 

cán bộ nhân viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - 

Xô, Công an TP Hà Nội, Ban Quản lý Bảo vệ Lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, khách sạn La Thành, khách sạn Khăn 

Quàng đỏ… đã hỗ trợ, tạo điều kiện, tận tụy phục vụ Đại 

hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội. 
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Kính thưa Đại hội! 

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 

Sinh viên Việt Nam lần IX cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh 

viên bƣớc vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và 

quyết tâm mới.  

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam 

lần IX kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam đang học 

tập trong nƣớc và nƣớc ngoài hãy phát huy truyền thống vẻ 

vang của sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam 

tiếp tục phấn đấu thi đua đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. 

Với niềm phấn khởi và tin tƣởng, tôi xin tuyên bố 

bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần IX. 

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại 

biểu, các đồng chí và các bạn. 
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DANH SÁCH 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG HỘI SINH VIÊN 

VIỆT NAM  KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2013-2018 

----------- 
 

TT Họ và tên Chức vụ 

1. Lê Quốc Phong 
Bí thƣ BCH Trung ƣơng Đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

2. Bùi Quang Huy 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học 

Trung ƣơng Đoàn; Phó Chủ tịch Thƣờng trực TW Hội Sinh 
viên Việt Nam khóa IX 

3. Phạm Thị Phƣơng Chi 
Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Quốc tế TW Đoàn;  

Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

4. Nguyễn Thị Ngà 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ TW Đoàn, Bí thƣ Thành đoàn, Chủ 
tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội,  

Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

5. Nguyễn Mạnh Cƣờng 

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn; Phó Bí thƣ thƣờng trực 

Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí 

Minh, Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

6. Nguyễn Bá Cảnh 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ TW Đoàn, Bí thƣ Thành đoàn, Chủ 

tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng;  

Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

7. Doãn H ng Hà 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn,  

Phó Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học TW Đoàn;  

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, 

8. Nguyễn Bình Minh 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn,  

Phó Trƣởng Ban Thanh niên Trƣờng học TW Đoàn;  

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

9. Lƣơng Thị Lịch 
Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX,  

Chánh Văn phòng TW Hội Sinh viên Việt Nam 

10. Nguyễn Minh Triết 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn;  

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

11. Lê Quang Tự Do 

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn,  

Phó Trƣởng Ban thƣờng trực Ban Tuyên giáo TW Đoàn; Ủy 

viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

12. Lê Thanh Hà 
Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò;  

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 
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13. Bùi Văn Linh 

Phó Vụ trƣởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,  

Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

14. Nguyễn Thiên Tú 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành đoàn,  

Trƣởng Ban Thanh niên Trƣờng học; Phó Chủ tịch thƣờng trực 
Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội;  

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

15. Nguyễn Thanh Đoàn 

UV Ban Thƣờng vụ Thành đoàn, Phó Chủ tịch thƣờng trực Hội 

Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh;  Ủy viên Ban Thƣ ký 
TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

16. Bùi Thị Ngọc 

Phó Bí thƣ Thành đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng, 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

17. Lê Ngọc Linh 

Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

18. Nguyễn Hải Quân 

Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

19. Dƣơng Hoàng Vũ 

Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

20. Bùi Thị B ch Thủy 

Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đồng Nai; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

21. Đào Ch  Nghĩa 

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn; Phó Bí thƣ thƣờng trực 

Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần 

Thơ; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa 

IX 

22. Trƣơng Tấn Hùng 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn; Trƣởng Ban Thanh thiếu 
nhi - trƣờng học, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 

Khánh Hòa; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt 

Nam khóa IX 

23. Bùi Văn Lợi 

Phó Bí thƣ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học 

Huế; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa 

IX 

24. Phan Việt Tuấn 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng ĐH Ngọai Thƣơng 
Hà Nội; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam 

khóa IX 
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25. Triệu Thị Khang 

Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học 

Tây Bắc; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam 
khóa IX 

26. Thạch Thị Phonely 

Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Trà 

Vinh; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa 
IX 

27. Nguyễn Thị Huyền Trang 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Công nghiệp Hà 

Nội; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. 

28. Hà Thanh Đạt 

Phó Bí thƣ Đoàn trƣờng; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

29. Ksor Nay Lynh  

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Tây 
Nguyên; Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam 

khóa IX 

30. Phan Thị Phƣơng Thảo 

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch  
Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Bách Khoa, Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

31. Trương Nguyễn Thanh Thảo 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Tây Đô; 

Ủy viên Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 

32. Nghiêm Xuân Tuấn 
Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải 

Dƣơng 

33. Bùi Huy Cƣờng 
Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 
Hƣng Yên 

34. Nguyễn Tuấn Nam Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

35. Nguyễn Phƣơng Mai Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 

36. Nguyễn H ng Nhung 
Trƣởng Ban Thanh thiếu niên trƣờng học Tỉnh đoàn,  

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 

37. Lê Yên Dung 
Phó Vụ trƣởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,  

Bộ Khoa học và Công nghệ 

38. Nguyễn Thành Lƣơng 
Phó Bí thƣ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh 

Thanh Hóa 

39. Phạm Trung Thành Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam 

40. Bùi Thanh Toàn  
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí thƣ Tỉnh đoàn, 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên 
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41. Nguyễn Hoàng Hiệp 
Phó Bí thƣ thƣờng trực Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi 

42. 
Nguyễn Phạm Duy 

Trang 

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí Thƣ Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch HSV Việt Nam tỉnh Bình Dƣơng 

43. V  Ngọc Thanh Trúc 
Phó Bí Thƣ Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

44. Nguyễn Huỳnh Thu 
Phó Bí thƣ thƣờng trực Tỉnh đoàn,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 

45. Nguyễn Đức Cƣơng 
Trợ lý nghiên cứu, chỉ đạo công tác giáo dục,  

Ban Thanh niên Quân đội 

46. Lê Thị Kim Bông 
Bí thƣ chi đoàn lớp thông tin 1, đại hội 347, tiểu đoàn 3 Học 

viện Kỹ thuật Quân sự 

47. Đ ng Đức Vũ Phó Bí thƣ Đoàn Thanh niên Bộ Công an 

48. Vũ Văn Ninh Bí thƣ Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân 

49. Vũ Văn Hải 
Phó Bí thƣ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội 

50. Phạm Gia Huy 
Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội 

51. Nguyễn Thái Hà 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội 

52. Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Phó Bí thƣ Đoàn trƣờng,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Thăng Long;  

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội 

53. Ph  Mạnh Sơn 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Phƣơng 
Đông, Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam thành 

phố Hà Nội 

54. Phan Thanh Hà 

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Nông 
nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam 

thành phố Hà Nội 

55. Nguyễn H ng Quân 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Cộng 

đồng Hà Tây 

56. Trƣơng Tiến Mạnh 

Bí thƣ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng, Ủy viên Ban Thƣ ký Hội 

Sinh viên thành phố Hà Nội 
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57. Nguyễn Như Phương Ly 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Sƣ 
phạm Hà Nội 

58. Trần Vũ 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 

Nam trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh 

59. Lê An Hữu Vinh 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch Hội Sinh 
viên Việt Nam Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 

60. Phan Tấn Anh 
Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 

Nam trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 

61. Nguyễn Hoàng Khải 
Ủy viên  Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Sài Gòn 

62. Phạm Thị Thúy Vân 
Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 
Nam Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

63. 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên 

trƣờng Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 

64. Châu Thị Ngọc Liên 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 

Việt Nam trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

65. Phạm Trùng Dƣơng 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên 

Việt Nam Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng thành phố Hồ Chí 

Minh 

66. Vũ Thị Ngọc Hƣơng Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Y Hải Phòng 

67. Nguyễn Minh Tuấn 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Cộng 
đồng Hải Phòng 

68. Đinh Thị Mỹ Hạnh 

Phó Bí thƣ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học 

Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố 
Đà Nẵng 

69. Trần Lê Thục Hân 
Phó Bí thƣ chi đoàn 06QĐ51, trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại Đà 

Nẵng 

70. Đào Thị Hà My 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng 

71. Nguyễn Đình Yên 
Phó Bí thƣ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái 
Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên 

72. Phùng Thủy Tiên 

Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam Trƣờng ĐH Y 

Dƣợc; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viênViệt Nam Đại học 

Thái Nguyên 

73. Trƣơng Thị Hòa Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Sƣ 
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phạm Thái Nguyên. 

74. Hà Thị Thu Trang 
Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dƣơng  

75. Phạm Thị B ch Phƣợng 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học 

Hùng Vƣơng. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ 

76. Phạm Quốc Việt Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Hồng Đức 

77. Trần Hữu Diệu Hà Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Vinh 

78. V  Nhật Thảo Vy 
Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng,  

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Bình Dƣơng 

79. Lê Thị Tú Trinh 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Công 

nghệ Thực phẩm 

80. Hà Hoàng Ngâu 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 

Nam trƣờng Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 

81. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Ủy viên Ban Thƣ ký Hội sinh viên Việt Nam trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Yên Bái 

82. Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh. 

83. Vũ Thị Kiều Trang 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Ngô Gia 

Tự, Bắc Giang 

84. Bùi Quốc Hƣng 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại 
học Y Dƣợc Thái Bình 

85. Nguyễn Thị Hoàn 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trƣờng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 
Nam trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định 

86. 
Nguyễn Trịnh Ngọc 

Thi 

Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Thừa Thiên - Huế 

87. Trần Thị Mỹ Duyên 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Đại học Hà 

Tĩnh 

88. Lê Thị Mận 
Bí thƣ chi đoàn, Phó Bí thƣ Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ 

trƣờng Đại học Quảng Nam 

89. Nguyễn Sỹ Đức Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Đại học Quy Nhơn 

90. Nông Phi Hùng 
Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện trƣờng Đại 

học Đà Lạt 
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91. A Thuận 
Chi hội trƣởng K18, Công nghệ thiết bị trƣờng học,  

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kon Tum 

92. Phạm Thị Tố Nhƣ 
Ủy viên Ban Thƣ ký Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng Cao đẳng 

Bến Tre 

93. 
Nguyễn Hoàng Minh 

Trí 

Phó Bí thƣ Đoàn trƣờng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam 
trƣờng Đại học Đồng Tháp. 

94. Lâm Thị Thạnh 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Kiên Giang 

95. Tạ Minh Tr  Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp 

96. Nguyễn Ngọc Hoàn Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc 

97. 
Nguyễn Ánh Ngọc 

Trang 

Lớp phó D4MNA Khoa tiểu học, mầm non;  

Ủy viên Ban vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam 

trƣờng Đại học Hoa Lƣ, Ninh Bình 

98. Thái Duy Nguyên Bí thƣ Đoàn trƣờng Cao đẳng Nghề Ninh Thuận 

99. Trịnh Nhựt Nam 
Phó Bí thƣ Đoàn trƣờng, Phó trƣởng Ban vận động thành lập 

Hội Sinh viên trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 
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DANH SÁCH BAN KIỂM TRA  

TRUNG ƢƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KH A IX 

---------- 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Doãn H ng Hà 

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trƣởng Ban Thanh niên 
trƣờng học Trung ƣơng Đoàn; Ủy viên Ban Thƣ ký TW 

Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; Trƣởng Ban Kiểm tra 

Trung ƣơng Hội Sinh viên khóa IX 

2 Lƣơng Thị Lịch 
Ủy viên  Ban Thƣ ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa 

IX, Chánh Văn phòng TW Hội Sinh viên Việt Nam 

3 Trần Trọng Đại Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng Đoàn 

4 Nguyễn Đình Khuê 

Phó Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học Thành 

đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Trƣởng ban 

Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hà Nội 

5 Phạm Kiều Hƣng 

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành 

đoàn, Phó Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học Thành đoàn, 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố; Trƣởng ban Kiểm 

tra Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 

6 
Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Phó Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học Tỉnh đoàn;  

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc 

7 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng 
học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên thành phố, 

Trƣởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng 

8 Đào Thị Kim Định 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học 

Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Trƣởng 
Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Bình Định 

9 Nguyễn Duy Minh 

Phó Bí thƣ Thành đoàn, Phó Chủ tịch thƣờng 

trực Hội Sinh viên thành phố; Trƣởng Ban Kiểm tra Hội Sinh 
viên thành phố Đà Nẵng 

10 Lƣơng Hiển Đạt 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Thanh niên trƣờng học 

Thành đoàn; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, 

Trƣởng Ban Kiểm Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ 

11 Huỳnh Thị Thu 
Phó Bí thƣ thƣờng trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh 
viên tỉnh Vĩnh Long 

12 
Nguyễn Trịnh 

Ngọc Thi 

Bí thƣ chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn khoa; 

Ủy viên Ban thƣ ký Hội Sinh viên trƣờng Cao 
đẳng Sƣ phạm Huế 

13 Nông Phi Hùng 
Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện 
trƣờng Đại học Đà Lạt 

14 Trƣơng Tiến Mạnh 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố; Bí 

thƣ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng 

15 
Trịnh Thị Hiền 

Phương 

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trƣờng Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI 

Đại biểu dự Đại hội báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 tại Quảng trường Ba Đình 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Chủ tịch Đại hội 
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Các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành tham quan các công 

trình nghiên cứu của sinh viên triển lãm tại Đại hội 

Không khí phiên khai mạc Đại hội 
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối thoại với đại biểu Đại hội 

Các đơn vị được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
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Lãnh đạo các Bộ, ngành đối thoại với đại biểu dự Đại hội 

Đại biểu Đại hội thảo luận tại các trung tâm 
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Chia tay đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên và các 

đồng chí UVBCH nhiệm kỳ VIII 

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 
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Ga la Hành trình bài ca Sinh viên 

 

Ra mắt Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt nam khóa IX 

 

 


