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au khi tốt nghiệp Khoa Tâm lí học,
chị Mai Lan được giữ lại Trường công
tác từ năm 2007. Do đã gắn bó với
công tác đoàn suốt thời học sinh nên khi
bước chân vào đại học, chị nhanh chóng
trở thành nhân tố gắn kết các thành viên
của lớp. Chị đã được bầu làm Bí thư chi
đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Liên chi đoàn,
Liên chi Hội trưởng Khoa Tâm lí học, Phó
Chủ tịch Hội sinh viên trường. Chị chia sẻ:
“Bản thân mình là một người năng nổ và
rất thích những hoạt động đoàn thể. Mình
cũng may mắn được thừa hưởng những
tố chất trong công tác tập thể từ người
cha của mình. Mình và công tác đoàn hội
đã gắn bó với nhau như một chữ duyên.
Chọn Khoa Tâm lí để tiếp nối con đường
học tập xuất phát từ việc muốn nắm bắt
tâm lí của người đối diện để phục vụ cho
công việc tốt hơn. Đặc thù của hoạt động
đoàn là làm việc tập thể, tổ chức nên việc
nắm bắt tâm lí người đối diện là rất quan
trọng. Từ hoạt động Đoàn mình nghĩ đến
Tâm lí học rồi từ đó lại trở về phục vụ cho
Đoàn. Nó thực sự là một cái duyên”.
Cởi mở, thân thiện và nhiệt tình, chị Mai
Lan nói: “Điều mình quan tâm nhất chính
là hiệu quả công việc. Mình luôn hướng
dẫn tận tình cho các bạn Đoàn - Hội trong
mọi hoạt động. Mình cho rằng mọi thứ
mình cống hiến đại diện cho cả một tổ
chức chứ không phục vụ riêng cho bất cứ
ai”. Trong công việc chị luôn nghiêm túc
và nghiêm khắc với những sinh viên chưa
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài
công việc, chị luôn thân thiện và hòa vào
cuộc sống của sinh viên. Chính điều này đã
giúp chị có được sự tin cậy, tôn trọng và
ngưỡng mộ của các thế hệ sinh viên.
Chị cũng là cầu nối giữa thầy cô với các
bạn sinh viên: “Mỗi thời mỗi khác, nắm
bắt được tâm lí của sinh viên là một điều
thiết yếu. Trên cương vị là Chủ tịch Hội sinh
viên trường đồng thời là Phó Bí thư Đoàn
trường, được tiếp xúc với nhiều lứa sinh
viên, mình thấu hiểu được tâm lí cũng như
nắm bắt được suy nghĩ, nhu cầu của các
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trợ bởi rất nhiều phương tiện như internet,
báo chí, truyền hình,... nên có nhiều thứ để
giải trí. Để thu hút các bạn tham gia hoạt
động trong môi trường Đoàn thể hay thích
ứng với môi trường tập thể cũng không
mấy dễ dàng. Nhưng mình luôn tin với sự
nhiệt huyết và tâm lí của các cán bộ Đoàn
Trường ĐHKHXH&NV, mình cùng những
anh chị em đoàn thể khác có thể xích gần
với sinh viên”.

Chị Mai Lan - Phó Bí thư Đoàn
thanh niên, Chủ tịch Hội sinh
viên Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn là một cán
bộ Đoàn, Hội xuất sắc. Với tinh
thần cởi mở, nhiệt tình chị đã
có những chia sẻ chân thành về
hoạt động Đoàn Hội trong suốt
thời gian gắn bó với trường.

bạn. Chính vì thế, mọi hoạt động mình đều
tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tự tổ
chức và giữ vai trò chủ chốt. Còn mình sẽ là
người quan sát, chỉ bảo và hướng dẫn tận
tình cho sinh viên mỗi khi gặp khó khăn
hay khúc mắc gì. Hơn hết, thầy cô trong
trường cũng thông qua “kênh” Đoàn - Hội
mà hiểu và nắm bắt nhanh hơn tâm lí sinh
viên ”, chị Mai Lan chia sẻ.
Gắn bó với công tác đoàn hội nhiều
năm, chị cũng luôn trăn trở về việc giúp
sinh viên có thể thích ứng với môi trường
một cách tốt nhất. Chị tâm sự: “Thời đại
có tác động rất lớn đến tâm sinh lí mỗi con
người. Các bạn sinh viên ngày nay được hỗ

Niềm hạnh phúc lớn nhất với chị đó
là được thấy những lớp sinh viên trưởng
thành sau mỗi năm học. Một kết thúc lại
mở ra một khởi đầu mới, bịn rịn chia tay
khóa cũ để hứng khởi đón chào khóa mới
với những gương mặt bỡ ngỡ. Chị cũng đã
sát cánh với những lớp sinh viên mà sau
khi ra trường họ đã gặt hái nhiều thành
công nhờ những hoạt động chuyên môn,
kĩ năng được đào tạo tại trường. Với chị,
công tác đoàn hội với sinh viên là một hành
trình mãi mãi, không có điểm dừng chân.
Chính vì tâm huyết với công tác đoàn
hội mà chị Mai Lan đã nhận được rất nhiều
giấy khen, bằng khen các cấp như Bằng
khen của ĐHQGHN, Thành Đoàn Hà Nội
và Hội sinh viên Việt Nam cũng như Giấy
khen của Hiệu trưởng Nhà trường, Đoàn
trường, Hội sinh viên trường.
Là nữ cán bộ Đoàn Hội xuất sắc, hoạt
động hết mình vì công việc tập thể, chị
cũng gửi đến lời khuyên cho các bạn sinh
viên nói chung và những bạn vẫn còn rụt
rè, e ngại nói riêng: “Trước hết, các bạn
phải xóa bỏ những e ngại ban đầu của bản
thân. Các bạn hãy mở lòng mình tham gia
vào các hoạt động dù là nhỏ nhất trong
lớp rồi dần dần tiến xa hơn đến đoàn, hội.
Các bạn hãy tự tin thể hiện bản thân, chủ
động nhận mọi sự hỗ trợ, có như thế cơ
hội mới mở ra cho bạn”. Với chị, chính các
bạn sinh viên là nguồn lực lớn nhất giúp chị
nuôi dưỡng niềm đam mê và khát khao với
công việc.

