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rao đổi với phóng viên Bản tin
ĐHQGHN, Trương Ngọc Kiểm - Bí thư
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN
cho biết cụ thể về những thành tựu đạt
được trong giai đoạn vừa qua:
Giai đoạn 2010-2015, dưới sự lãnh đạo
toàn diện của Đảng ủy, tạo điều kiện của
Ban Giám đốc; sự quan tâm sát sao của
Đoàn cấp trên; sự phối hợp nhịp nhàng của
các đơn vị; sự chia sẻ, góp ý của các cán bộ,
sinh viên, các cựu cán bộ Đoàn - Hội cùng
với sự chủ động, sáng tạo của các cán bộ
Đoàn - Hội, sự năng động của các đoàn viên
- thanh niên, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên của ĐHQGHN đã gặt hái được
những kết quả quan trọng trên tất cả các
mặt công tác.
Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp
luật được triển khai đa dạng về nội dung,
phong phú về hình thức từng bước nâng
cao chất lượng và hiệu quả với nhiều phong
trào thi đua được triển khai sâu rộng có ý
nghĩa giáo dục cao, có tác dụng cổ vũ, động
viên thế hệ trẻ ĐHQGHN tích cực rèn luyện,
tu dưỡng đạo đức, lối sống. Công tác nắm
bắt tâm tư, tình cảm, dư luận trong đoàn
viên, thanh niên được tiến hành thường
xuyên, liên tục qua nhiều kênh thông tin
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Trong thời gian qua, sự tác động tích cực của quá trình
đổi mới - mở cửa - hội nhập của đất nước, những thành
tựu to lớn của ĐHQGHN đạt được sau hơn 20 năm xây
dựng và phát triển; những kết quả đáng khích lệ việc
thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Kết luận
của Đảng ủy ĐHQGHN về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới phương thức
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn
thể quần chúng của Đại học Quốc gia Hà Nội”; cùng với
những sự kiện chính trị xã hội to lớn đã có những ảnh
hưởng không nhỏ, tạo những chuyển biến tích cực, rõ
nét trong đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V (nhiệm kì 2015 - 2020)

khác nhau từ đó cung cấp thông tin
chính thống, kịp thời kiến nghị để tháo
gỡ khó khăn, giải quyết các đề xuất của
đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, tình hình
an ninh chính trị nội bộ của học sinh, sinh
viên luôn được giữ ổn định trước những
diễn biến phức tạp về chính trị xã hội.
Trong công tác xây dựng tổ chức đoàn vụ được chú trọng tăng cường
theo hướng chính quy, nề nếp, chuyên
nghiệp; công tác kiểm tra giám sát được

tiến hành thường xuyên và liên tục, công
tác thi đua khen thưởng từng bước đổi
mới theo hướng công khai, minh bạch;
chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được
nâng cao thông qua đào tạo, bồi dưỡng
kĩ năng và nghiệp vụ, tăng cường sự tự
chủ, tự chịu trách nhiệm cao của Đoàn
cơ sở, gắn trách nhiệm của Bí thư với kết
quả hoạt động của đơn vị; phát huy vai
trò nòng cốt chính trị với Hội Sinh viên;
tích cực tham gia xây dựng Đảng và

chính quyền; đa dạng hoá hình thức thu
hút và tập hợp đoàn viên, thanh niên,
phát triển hệ thống các câu lạc bộ/ tổ/
đội, nhóm.
Từ đó, nâng tầm quy mô và chất lượng
các hoạt động tham gia thực hiện nhiệm
vụ chính trị của ĐHQGHN góp phần
quảng bá hình ảnh ĐHQGHN tới toàn xã
hội; đa dạng hoá các hoạt động chuyên
môn nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên
học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện
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tổ chức Đoàn của
ĐHQGHN cần có sự đổi
mới mạnh mẽ trong mô
hình tổ chức và cách thức
lãnh đạo; sáng tạo trong
phương thức hoạt động
và cách thu hút, tập hợp
đoàn viên, thanh niên
đồng thời tiếp tục nâng
cao chất lượng, hiệu quả
công tác nắm bắt dư luận,
giáo dục chính trị - tư
tưởng, truyền thống, đạo
đức, lối sống, ý thức chấp
hành pháp luật cho đoàn
viên, thanh niên và phát
huy tinh thần xung kích,
tình nguyện của đoàn
viên, thanh niên.

kĩ năng; tăng cường các hoạt động kết
nối nhà tuyển dụng, giao lưu các tấm
gương sáng nghiệp điển hình góp phần
nâng cao khả năng có việc làm của sinh
viên sau khi tốt nghiệp, củng cố và phát
huy hoạt động của các chi đoàn cán bộ
nhằm tăng cường các hoạt động nhằm
động viên, hỗ trợ cán bộ trẻ trong công
tác chuyên môn. Nhiều đoàn viên, thanh
niên của ĐHQGHN đã đạt được nhiều
thành tích đáng tự hào trong học tập,
nghiên cứu khoa học và lao động sáng
tạo, trở thành những tấm gương sáng
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cho thanh niên Thủ đô và cả nước.
Các hoạt động văn hóa - văn nghệ thể dục thể thao, xung kích tình nguyện
vì cộng đồng được duy trì theo hướng
chuyên nghiệp, bài bản, nâng cao tính
thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường thân
thiện, lành mạnh, từng bước đáp ứng
nhu cầu và góp phần định hướng giá trị
văn - thể - mỹ cho đoàn viên, thanh niên.
Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng
để đoàn kết, thu hút tập hợp, giáo dục
chính trị tư tưởng, tích luỹ và rèn luyện
kĩ năng, vốn sống, tầm nhìn cho học

sinh, sinh viên cũng như quảng bá hình
ảnh ĐHQGHN. Việc phát huy thế mạnh
chuyên môn của các đơn vị bước đầu
được áp dụng trong các hoạt động tình
nguyện, các hoạt động tình nguyện tại
chỗ có những bước phát triển mới và dần
đi vào chiều sâu. Công tác truyền thông,
mở rộng đối ngoại giao lưu, hợp tác
trong và ngoài nước được tăng cường
nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh
nghiệm trong các hoạt động Đoàn - Hội.
Những thành quả đạt được trong thời
gian qua là nền tảng và động lực mạnh
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Trước những khó khăn, hạn chế còn
tồn tại, Bí thư Trương Ngọc Kiểm cho
rằng, những vấn đề này đòi hỏi tổ chức
Đoàn của ĐHQGHN cần có sự đổi mới
mạnh mẽ trong mô hình tổ chức và cách
thức lãnh đạo; sáng tạo trong phương
thức hoạt động và cách thu hút, tập hợp
đoàn viên, thanh niên đồng thời tiếp tục
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
nắm bắt dư luận, giáo dục chính trị - tư
tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý
thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên,
thanh niên và phát huy tinh thần xung
kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh
niên. Bên cạnh đó, Đoàn luôn phát huy
vai trò trong việc góp phần hoàn thiện
sản phẩm đào tạo của ĐHQGHN theo
hướng phát triển toàn diện (chuyên
môn, phẩm chất, kĩ năng, năng lực, tầm
nhìn) đồng hành với học sinh, sinh viên,
cán bộ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm
vụ chính trị đó là học tập, rèn luyện kĩ
năng, nâng cao trình độ chuyên môn,
tăng cường khả năng sáng nghiệp sau
khi tốt nghiệp. Thông qua các hoạt động
thanh niên - sinh viên để truyền thông,
giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương
hiệu ĐHQGHN.

mẽ để thúc đẩy công tác Đoàn và phong
trào thanh niên ĐHQGHN tiếp tục phát
triển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
trong giai đoạn phát triển mới của đất
nước và sự nghiệp phát triển ĐHQGHN.
Tuy nhiên, trước những biến động phức
tạp của tình hình chính trị xã hội, tranh
chấp chủ quyền giữa các nước trên thế
giới và trong khu vực, các thế lực thù địch
luôn muốn lôi kéo sinh viên tham gia vào
các hoạt động chính trị bất hợp pháp,
vấn đề khủng hoảng kinh tế, lạm phát,
chênh lệch mức sống, sự tác động nhiều

mặt của cơ chế thị trường và trước yêu
cầu ngày càng cao của sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, đoàn viên,
thanh niên của ĐHQGHN bộc lộ một số
hạn chế như: một số chưa có nhận thức
đúng đắn về các nhiệm vụ chính trị của
mình cũng như nghĩa vụ của đoàn viên,
thiếu những kĩ năng cần thiết cho yêu
cầu phát triển, hội nhập; một bộ phận
sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm,
thực dụng, có biểu hiện suy thoái về đạo
đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật
kém, ứng xử thiếu văn hoá,…

Khẳng định về chặng đường mới với
khí thế mới, Bí thư Đoàn Thanh niên
ĐHQGHN cho rằng, đây là thời cơ mới với
nhiều thuận lợi, nhưng không ít những
khó khăn, tuổi trẻ ĐHQGHN tin tưởng
rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan
tâm tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ
của các cấp chính quyền, công tác Đoàn
và phong trào thanh niên, sinh viên của
ĐHQGHN sẽ có những bước phát triển
mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu chiến lược phát triển ĐHQGHN
là đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
theo định hướng đại học nghiên cứu tiên
tiến ngang tầm với các đại học trong khu
vực. Và chúng tôi, những người trẻ của
ĐHQGHN luôn tin tưởng và tự hào được
tiến bước dưới cờ Đảng.
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