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“Năm qua, công tác học HSSV của ĐHQGHN đã đạt được
nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào
thắng lợi và thành tựu chung của ĐHQGHN. Công tác tổ
chức triển khai các hoạt động quán triệt quan điểm, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của
các Bộ, Ngành về công tác HSSV đã được thực hiện tốt;
Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác
HSSV được ban hành kịp thời, đúng hạn; Công tác quản lý
HSSV đã góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo
và nâng cao chất lượng đào tạo; Nhiệm vụ xây dựng môi
trường văn hóa, chăm lo đời sống cho HSSV đã đi vào chiều
sâu, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực...” - đó là đánh
giá của đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư thường trực
Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN tại Hội nghị
tổng kết công tác HSSV và tập huấn nghiệp vụ năm 2015
diễn ra dịp tháng 3/2016 vừa qua.

NGUYỄN MINH

CHĂM SÓC, PHỤC VỤ TOÀN DIỆN
HSSV
Năm 2015, ĐHQGHN có 33 HSSV đạt
thành tích cao tại các kỳ Olympic khu
vực, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể
thao (2 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ); 54 học
sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi
quốc gia; 109 HSSV trên tổng số 133
gương mặt trẻ đạt danh hiệu “Gương
mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN”; gần
1.000 HSSV được tặng danh hiệu Gương

mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở; 21 Công
trình KH&CN của sinh viên được trao giải
thưởng cấp ĐHQGHN.

hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng
Văn bản Hướng dẫn quản lý lưu học sinh
tại ĐHQGHN.

Hoạt động trao đổi, giao lưu với sinh
viên quốc tế theo định hướng chỉ đạo
của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN
cũng được tăng cường. Ở cấp ĐHQGHN
trong năm học đã có 100 lượt HSSV
được lựa chọn tham gia các chương trình
giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế, nổi
bật như các chương trình: Chương trình
ASEAN trong thế giới ngày nay (AsTW
2015); Khóa đào tạo và giao lưu sinh
viên tại Nhật Bản; Diễn đàn văn hóa
thanh niên ASEAN lần 13 và ASEAN+3
lần thứ 3; Diễn đàn sinh viên châu Á với
Môi trường năm 2015; Diễn đàn Thủ
lĩnh sinh viên ASEAN (ASLF) lần thứ 4
năm 2015 và Hội nghị sinh viên lần thứ
nhất (SAM)... Ngoài ra, các đơn vị đào
tạo trong ĐHQGHN cũng đã thu hút
được hàng trăm lượt SV quốc tế tới giao
lưu, học tập ở các bậc đào tạo. Đi liền
với công tác đào tạo, công tác quản lý
SV quốc tế cũng đã được các đơn vị thực

Trong công tác xây dựng môi trường
văn hoá, chăm lo đời sống cho HSSV,
việc phân cấp quản lý, sử dụng học bổng
ngoài ngân sách tại ĐHQGHN cũng đang
từng bước được triển khai có hiệu quả.
Năm 2015, bên cạnh nguồn học bổng
ngân sách nhà nước, việc khai thác mới,
quản lý, sử dụng nguồn học bổng ngoài
ngân sách để khuyến khích, động viên,
hỗ trợ HSSV cũng đã được triển khai
tốt ở cấp ĐHQGHN cũng như cấp các
đơn vị. Chỉ tính riêng ở cấp ĐHQGHN,
năm qua đã quản lý, tổ chức xét chọn
và trao 4.882.450.000 đồng cho hàng
nghìn lượt HSSV; hàng trăm lượt sinh
viên được nhận học bổng trao đổi, du
học trị giá 8.400.000.000 đồng. Các học
bổng có giá trị lớn dành cho HSSV phải
kể đến: Toshiba, Sasakawa, ShinnyoEn,
Mitsubishi...(Nhật Bản); Posco, Lotte,
PonyChung... (Hàn Quốc); Dầu khí,
BIDV, Viettel... Các đơn vị cũng khai thác,
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luyện thể chất, thể thao của HSSV cũng
được các đơn vị tăng cường, cải thiện
đặc biệt là sau khi Khu liên hợp thể thao
đa năng ở số 1 Phạm Văn Đồng được
đưa vào sử dụng. Các hoạt động nhân
dịp Tết dương lịch, Noen, ngày 8/3...
được duy trì có hiệu quả. Ban quản lý
KTX kịp thời giải quyết các băn khoăn
thắc mắc của HSSV, tạo cho HSSV tâm
lý phấn khởi và an tâm học tập...
COI TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO HSSV

xét cấp học bổng ngoài ngân sách gần 2
tỷ đồng cho HSSV, tiêu biểu là các đơn
vị như: Trường ĐHKHXH&NV, Trường
ĐHKHTN, Trường ĐHKT, Trường ĐH
Công nghệ...
Công tác quản lý, chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần của HSSV cũng được
ĐHQGHN quan tâm, thực hiện hiệu quả.
Các đơn vị đào tạo đã đảm bảo thực hiện
100% chế độ chính sách và quy định của
Nhà nước cho HSSV. Các đơn vị đào tạo
kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên,
Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức
tốt công tác tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ
HSSV mới nhập trường, Lễ trao bằng tốt
nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên năm
cuối. Các hoạt động này đã tạo được ấn
tượng và tình cảm tốt cho sinh viên. Một
số đơn vị chủ động tổ chức tư vấn hỗ
trợ và dịch vụ sinh viên mới nhập trường,
giúp sinh viên nhanh chóng hoà nhập
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vào môi trường mới. Trung tâm Thông
tin Thư viện, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào
tạo trong việc quản lý, hỗ trợ sinh viên
về điều kiện học tập ngoài giảng đường,
mượn giáo trình, sách tham khảo, sử
dụng các nguồn học liệu mở... Trung
tâm Hỗ trợ SV mà trực tiếp là các KTX
đã tổ chức thường kỳ các sinh hoạt chính
trị, văn hoá, tư vấn sức khoẻ, việc làm, tổ
chức thi đua - khen thưởng trong KTX,
tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt
cho sinh viên nội trú. Đặc biệt, cũng từ
năm học 2014-2015, ĐHQGHN được
tiếp nhận thêm khu KTX mới tại Mỹ Đình
trở thành Khu KTX kiểu mẫu, chất lượng
cao và chính thức đưa vào sử dụng khu
KTX tại Hòa Lạc đã mở rộng thêm cơ
hội về chỗ ở và học tập Quốc phòng an
ninh cho hơn 6.000 sinh viên. Các điều
kiện phục vụ cho hoạt động học tập, rèn

Trong năm 2015, ĐHQGHN đã tổ
chức được 02 Hội nghị phổ biến và
quán triệt chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước và của ĐHQGHN cho
gần 800 lượt sinh viên là cán bộ lớp,
cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
thuộc các đơn vị đào tạo và Trưởng
các phòng ở nội trú thuộc Trung tâm
Hỗ trợ Sinh viên trong các ngày 14 đến
15/11/2015 tại KTX Ngoại ngữ và Nhà
Văn hóa KTX Mễ Trì. Nhờ những hoạt
động cụ thể như vậy, ý thức chính trị
của HSSV đã có chuyển biến theo chiều
hướng tích cực thể hiện rõ qua việc các
em đã quan tâm nhiều hơn đến tình
hình chính trị của đất nước, đơn vị và
ĐHQGHN, vấn đề chủ quyền biển đảo
của dân tộc, luôn có tinh thần cảnh giác
trước những luận điệu xuyên tạc, kích
động của các cá nhân có động cơ không
trong sáng, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đã
thực sự trở thành một “kênh” hiệu quả
để phản ánh tâm tư, nguyện vọng, dư
luận trong HSSV. Phong trào tu dưỡng
phấn đấu vào Đảng của HSSV có bước
phát triển mới.
Các hoạt động triển khai việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong HSSV gắn với chuyên đề
năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm;
gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh” đã được
chính quyền, Đoàn TN, Hội SV tổ chức
sôi nổi, phong phú với nhiều hình thức
đa dạng, trong đó có những đơn vị tổ
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chức có hiệu quả thiết thực, tác động
đến ý thức, tình cảm và phong trào học
tập, sinh hoạt của HSSV như Trường
ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV, Trường
ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ,
Trường ĐH Kinh tế, Khoa Luật… Cũng
trong năm 2015, 100% đơn vị đào tạo,
hỗ trợ đào tạo trong ĐHQGHN đã xây
dựng cơ chế phối hợp, phân định rõ
trách nhiệm của nhà trường, các đơn vị,
cơ quan, chính quyền địa phương, gia
đình, HSSV trong việc giáo dục ý thức,
đạo đức, bảo đảm an ninh, chính trị, trật
tự an toàn xã hội trong và xung quanh
học đường, trong công tác HSSV ngoại
trú, tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo
đức, pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự,
an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội cho
HSSV...
Trong thời gian tới, gắn với nhiệm vụ

Trong thời gian tới, gắn
với nhiệm vụ tiếp tục kiến
tạo, thực hiện đổi mới mô
hình công tác HSSV theo
hướng “chăm sóc, phục vụ”,
ĐHQGHN tiếp tục xác định vị
trí trung tâm của người học,
đẩy mạnh công tác quản lý,
chăm lo đời sống vật chất và
tinh thần của HSSV và đặc biệt
tăng cường vai trò, ý nghĩa của
công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho HSSV.
tiếp tục kiến tạo, thực hiện đổi mới mô
hình công tác HSSV theo hướng “chăm
sóc, phục vụ”, ĐHQGHN tiếp tục xác
định vị trí trung tâm của người học, đẩy

mạnh công tác quản lý, chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần của HSSV và
đặc biệt tăng cường vai trò, ý nghĩa của
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho
HSSV. Trong hoạt động giáo dục và định
hướng chính trị, tư tưởng cho người học,
việc tiếp tục phát huy hiệu quả các cách
thức lồng ghép với các hoạt động giải trí,
giao lưu biểu diễn nghệ thuật sẽ tiếp tục
được nhân rộng triển khai. Bên cạnh đó
một định hướng quan trọng mà công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV tại
ĐHQGHN đã, đang và sẽ ưu tiên đó là
phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh
việc phối hợp giữa các phòng/ bộ phận
phụ trách công tác HSSV ở các đơn vị
đào tạo, phục vụ đào tạo nhằm kết hợp,
phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu
quả hơn nữa công tác này.
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