NAÂNG CAÙNH ÖÔÙC MÔ
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã đạt
được nhiều thành tích, từng bước khẳng định vị trí của mình. Tháng
6/2018 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên ĐHQGHN lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2018 – 2023; trước thềm Đại hội, Bản tin ĐHQGHN khái
quát các hoạt động nổi bật của Hội Sinh viên ĐHQGHN trong nhiệm
kỳ 2013 – 2018.
HSV

T

rong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các
chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại
biểu Hội Sinh viên ĐHQGHN khóa III
về cơ bản đã hoàn thành, trong đó có
nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Các
chương trình hành động của các cấp
bộ Hội trong nhiệm kỳ qua đã được
triển khai tích cực, có hiệu quả, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo, rèn
luyện đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng, hỗ
trợ đời sống và phát triển toàn diện sinh
viên, tham gia xây dựng chính quyền,
tổ chức Hội được củng cố, phát triển.
Nhiều hội viên, sinh viên ĐHQGHN đã
đạt được các thành tích đáng tự hào
trong học tập, nghiên cứu khoa học
và lao động sáng tạo, trở thành những
tấm gương sáng cho hội viên Thủ đô
và cả nước. Hội Sinh viên ĐHQGHN
nhiều năm là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu
thi đua trong công tác Hội và phong
trào sinh viên của Thủ đô và cả nước;
nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
được phát hiện và nhân rộng.
Hội Sinh viên ĐHQGHN là đơn vị thực
hiện tốt phong trào Sinh viên 5 tốt do
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
triển khai với 5 tiêu chí: Đạo đức tốt,
Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện
tốt và Hội nhập tốt. Quá trình triển
khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” được
thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng
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bộ tiêu chí, tuyên truyền, phát động
thi đua, triển khai thực hiện, tuyên
dương và các hoạt động hỗ trợ “hậu
tuyên dương’’ như xét học bổng, giới
thiệu việc làm... Thông qua đó, rất
nhiều hoạt động đã được tổ chức Hội
các cấp tổ chức nhằm rèn luyện đạo
đức, nâng cao chất lượng học tập NCKH, phát triển kỹ năng, tăng cường
thể lực và năng lực hội nhập cho sinh
viên, tạo môi trường để sinh viên phấn
đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các
cấp. Nhiều mô hình hay, cách làm mới,
sáng tạo được các cấp bộ Hội tổ chức,
tiêu biểu như Cuộc thi lớp tôi là số 1
với các phần thi gắn liền với các tiêu chí
của danh hiệu Sinh viên 5 tốt: Lớp tôi
Khỏe nhất, Lớp tôi Thông thái – đoàn
kết, Lớp tôi Tài năng – Hội nhập và Lớp
tôi Tình nguyện tốt nhất…Ngày hội
thanh niên khỏe, Ngày hội các Câu
lạc bộ, Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt”, các
cuộc thi Olympic tiếng Anh, tin học,
các hoạt động NCKH và hội nhập… Tổ
chức các diễn đàn “Bí quyết trở thành
sinh viên 5 tốt”, “Phương pháp NCKH
ở bậc đại học” …Trong nhiệm kỳ qua,
đã có 31 sinh viên ĐHQGHN được
trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp
Trung ương, 197 “Sinh viên 5 tốt” cấp
Thành phố, 494 “Sinh viên 5 tốt” cấp

ĐHQGHN và 1.560 “Sinh viên 5 tốt”
cấp cơ sở; 21 tập thể “Sinh viên 5 tốt”
cấp ĐHQGHN, 22 tập thể “Sinh viên
5 tốt” cấp Thành phố và 09 tập thể
“Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Có
30 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng
Giêng của Trung ương HSVVN. Danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” thực sự đã trở
thành niềm tự hào và mục tiêu phấn
đấu của đông đảo sinh viên ĐHQGHN,
đồng thời “Sinh viên 5 tốt” trở thành
điểm sáng trong phong trào sinh viên
của ĐHQGHN, là đơn vị xuất sắc nhất
Thành phố Hà Nội và là một trong
những đơn vị triển khai hiệu quả nhất
phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh
viên ĐHQGHN đã chủ động, xung
kích tình nguyện trong mọi nhiệm vụ
chính trị của ĐHQGHN, làm tốt các
nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc
ĐHQGHN giao phó như: kịp thời nắm
bắt tình hình dư luận, tư tưởng, giữ ổn
định an ninh chính trị trong sinh viên,
chủ động đề xuất kế hoạch và tích
cực tham gia tổ chức tốt chuỗi hoạt
động nhân dịp Kỷ niệm 20 năm, 25
năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị
định về ĐHQGHN, tổ chức các giải
thể thao sinh viên hàng năm, cuộc thi
“VNU trong tôi”, các cuộc thi tìm hiểu
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về ĐHQGHN và về nhà trường. Công
tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh
và thương hiệu ĐHQGHN và các đơn vị
thành viên được chú trọng thông qua
các hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức
và việc khai thác truyền thông online
được sử dụng hiệu quả . Tích cực phối
hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức
các hoạt động hỗ trợ việc làm cho sinh
viên sau khi ra trường thông qua việc
tổ chức các Ngày hội việc làm, kết nối
với các nhà tuyển dụng tổ chức các
chương trình với mục đích giúp sinh
viên hoàn thiện kỹ năng, tự tin tìm
những công việc phù hợp với năng lực
bản thân, qua đó góp phần nâng cao
khả năng có việc làm của sinh viên sau
tốt nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ sinh
viên tìm kiếm việc làm được tổ chức
định kỳ như Ngày hội sáng tạo, Ngày
hội tuyển dụng, Cuộc thi Ý tưởng Khởi
nghiệp, Bản lĩnh sinh viên, Hội thảo
“Đường đến thành công”, đối thoại
“Từ giảng đường đến doanh nghiệp”,
kết nối doanh nghiệp, Giao lưu Nhà
tuyển dụng, Hội thảo “Mình chọn
nghề - nghề chọn mình, “Tỏa sáng
tài năng nhân sự”, Giới thiệu chuyên
ngành, hướng nghiên cứu cho sinh
viên, thành lập câu lạc bộ Nguồn nhân
lực, tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng
mềm (quản lý thời gian, quản trị tài

chính, phỏng vấn xin việc, xây dựng CV
cá nhân ...), “Phỏng vấn thử - Thành
công thật”, đào tạo kỹ năng phỏng
vấn xin việc, viết CV, tham quan các mô
hình doanh nghiệp, chuyên mục Giới
thiệu việc làm, Việc tìm người – người
tìm việc được phát huy tối đa.... Ngoài
ra, Hội Sinh viên ĐHQGHN đã phối hợp
tổ chức thành công các Workshop về
Khởi nghiệp, chủ động tham gia các
cuộc thi về Ý tưởng khởi nghiệp, từ
đây nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh
viên được hiện thực hóa.
Tại Đại hội Khóa III (Nhiệm kỳ 2013
– 2018), Hội Sinh viên ĐHQGHN đã
thông qua nghị quyết về việc triển
khai Cuộc vận động “Xây dựng phong
cách sinh viên ĐHQGHN” với 05 tiêu
chí: Ứng xử văn hóa, Tư duy sáng tạo,
Tầm nhìn mở rộng, Học hỏi không
ngừng và Hành động quyết liệt. Trong
nhiệm kỳ vừa qua, cuộc vận động đã
được triển khai đồng bộ tại các cấp bộ
Hội và bước đầu mang lại những kết
quả nhất định. Hội Sinh viên ĐHQGHN
đã ban hành bộ ấn phẩm truyền thông
về phong cách sinh viên ĐHQGHN
và tổ chức thành công các buổi Tọa
đàm “Xây dựng phong cách sinh viên
ĐHQGHN”. Từ đây, cuộc vận động
đã lan tỏa trong hội viên, sinh viên và
được cụ thể hóa bằng các mô hình tiêu

biểu như: Đề án “Ba thực hiện” của
Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ,
Chuỗi hoạt động Xây dựng Giá trị
phổ quát của Hội Sinh viên Trường ĐH
KHXH&NV, HUS xanh, Giảng đường
văn minh của Hội Sinh viên Trường ĐH
Công nghệ hay những hoạt động như
“UEB xếp hàng – cả làng cùng vui”
do Hội Sinh viên Kinh tế, “Thùng rác
ý thức” hay các hoạt động thực hành
tiết kiệm của Khoa Luật được triển
khai… Bên cạnh đó, các sân chơi như
Sinh viên thanh lịch cũng được đổi mới
nội dung nhằm gắn liền các tiêu chí
của cuộc vận động, mô hình Đại sứ
sinh viên được Hội Sinh viên vận dụng
linh hoạt nhằm phù hợp với tình hình
đơn vị, qua đó góp phần xây dựng
hình ảnh của sinh viên ĐHQGHN giàu
tri thức, thanh lịch, văn minh.
Phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ sinh
viên trong học tập, nghiên cứu khoa
học, phát triển kỹ năng được tổ chức
đa dạng thông qua các buổi tọa đàm,
giới thiệu phương pháp học tập, tìm
kiếm thông tin, tài liệu, chia sẻ kinh
nghiệm học tập, giới thiệu chuyên
ngành đào tạo, phương pháp nghiên
cứu khoa học, các cuộc thi học thuật,
Hội nghị NCKH sinh viên đã được tổ
chức. Hệ thống CLB chuyên môn kỹ
năng được thành lập và phát triển để
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sinh viên chia sẻ thông tin, rèn luyện
kỹ năng trao đổi kinh nghiệm, học
hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập
và NCKH như: CLB thực hành Tiếng,
CLB Sinh viên và Môi trường, CLB Luật
gia trẻ, CLB Thuyết trình, CLB Nguồn
nhân lực, CLB Thư viện, CLB nhà Kinh
tế trẻ… Đây là môi trường bổ ích, lành
mạnh góp phần cổ vũ, động viên sinh
viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng.
Các mô hình sinh viên hỗ trợ sinh viên
học tập, NCKH hình thành và phát huy
tối ưu vai trò như Mô hình cộng đồng
học tập, Cộng đồng Sinh viên Nghiên
cứu khoa học, Bubdy Sistem. Các hoạt
động chuyên môn được các cấp bộ
Hội trong toàn ĐHQGHN triển khai
thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình
thức phong phú gồm các hoạt động tổ
chức các cuộc thi kiến thức, các Olympic
ngành học (Tiếng Anh, IT Corner, Hoá
học...) đến các sân chơi kiến thức (Hùng
biện Socrates, hùng biện & tranh biện,
Tinh thần pháp luật, UET Hackathon,
Bản lĩnh công nghệ, HUS Openday,
Labtours, Đua xe lập trình,...); từ việc tổ
chức các Talkshow, Workshop (Đại học
hay học đại, Câu chuyện nghiên cứu, Cơ
hội từ nghiên cứu khoa học, Chương
pháp học tập bậc đại học...) đến các
chương trình đào tạo kỹ năng (Trường
hè khoa học, Hội nhập, Lễ tân - ngoại
giao, nghiên cứu khoa học, tự học ngoại
ngữ, quản lý tài chính cá nhân, tin học
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văn phòng, ...) hay các phong trào “Học
kỷ cương - Ôn chất lượng - Thi nghiêm
túc”, “Học thật - Thi thật” do các đơn vị
triển khai có tính hiệu quả cao và được
đánh giá cao.
Đa dạng hóa các hoạt động VHVNTDTT nhằm nâng cao đời sống thể chất,
tinh thần của SV, tiếp tục được duy trì
theo hướng chuyên nghiệp, bài bản
tạo môi trường thân thiện, lành mạnh,
đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn sau
những giờ học căng thẳng góp phần
định hướng giá trị văn - thể - mỹ cho
đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đây
cũng là kênh quan trọng để thu hút tập
hợp, giáo dục chính trị tư tưởng cho học
sinh, sinh viên; tiêu biểu các hoạt động
như: Chuỗi hoạt động Ngày hội tân sinh
viên; Học sinh, sinh viên thanh lịch, liên
hoan văn nghệ chào mừng 26/3; liên
hoan tiếng hát thầy và trò, các cuộc thi
tìm kiếm tài năng sinh viên; các giải thi
đấu thể thao như: Tenis, cầu lông, bóng
bàn, bóng đá, bóng rổ; cuộc thi Hot
Steps; liên hoan các câu lạc bộ; dạ tiệc
tốt nghiệp …
Các hoạt động xung kích tình nguyện
vì cộng đồng được đổi mới theo hướng
chuyên môn hóa với mục tiêu duy trì
giá trị bền vững, phát huy các hoạt
động tình nguyện tại chỗ như các hoạt
động bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà
trường, hỗ trợ các phòng, ban chức

năng, các hoạt động hỗ trợ sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn bên cạnh việc
triển khai các hoạt động thường niên
như các Chương trình Tiếp sức mùa thi,
Mùa hè xanh, Mùa đông ấm, Xuân yêu
thương… Đặc biệt các hoạt động tình
nguyện gắn với chuyên môn được phát
huy như: Chuyển giao công nghệ bằng
hệ thống tưới nước tự động cho các mô
hình thanh niên làm kinh tế giỏi (tại Hải
Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang…), mô
hình hố rác di động xử lý rác thải nông
thôn, mô hình Ong nghiên cứu của Hội
Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên; Ánh sáng văn hoá hè, ôn tập
kiến thức văn hóa của Đoàn Trường
Đại học Giáo dục; mô hình Phổ cập tin
học, “Máy tính cũ, tri thức mới” của
trường Đại học Công nghệ; mô hình
Tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng
Long của Hội Sinh viên Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, mô hình
Cộng đồng ngoại ngữ của Hội Sinh viên
Trường ĐH Ngoại ngữ, Tập huấn các
kiến thức về pháp luật của Hội Sinh viên
Khoa Luật…Trong Nhiệm kỳ vừa qua,
cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
đã xây dựng 75 công trình thanh niên
như hệ thống cầu dân sinh, lớp học tình
thương, nhà tình nghĩa, cột cờ…được
xây dựng với tổng trị giá lên đến gần 3
tỷ đồng. Các hoạt động tình nguyện đã
góp phần quảng bá hình ảnh, thương
hiệu của ĐHQGHN nói chung và hình

GIAÙO DUÏC

ảnh các đơn vị nói riêng.
Các hoạt động giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên
sinh viên được đổi mới nhằm phù hợp
với yêu cầu của thực tiễn, qua đó góp
phần ổn định tư tưởng của hội viên sinh
viên trước những diễn biến phức tạp về
chính trị xã hội trong và ngoài nước.
Hội Sinh viên ĐHQGHN đã chủ động,
tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên
trong công tác nắm bắt tâm tư, tình
cảm, diễn biến tư tưởng, dư luận trong
sinh viên được thực hiện thường xuyên;
đồng thời tham mưu với Đảng uỷ, Ban
Giám đốc tổ chức các buổi đối thoại ,
trao đổi với sinh viên để kịp thời tháo
gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị
đề xuất của sinh viên. Bên cạnh đó,
các cấp bộ Hội đã lồng ghép nội dung
chính trị tư tưởng vào các hoạt động
văn hóa – nghệ thuật nhằm thu hút
đông đảo sinh viên tham gia.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, chất lượng
đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức Hội
Sinh viên các cấp được nâng cao. Hàng
năm, Hội Sinh viên ĐHQGHN và các cơ
sở Hội đều phối hợp với Đoàn Thanh
niên tổ chức “Hội nghị tập huấn cán
bộ Đoàn – Hội” các cấp, tổ chức tập
huấn kỹ năng công tác Hội vụ, trao đổi
các nội dung về công tác Hội và tập
huấn các kỹ năng hoạt náo, kỹ năng
tổ chức sự kiện, kỹ năng làm việc nhóm

cho cán bộ chi hội… Tổ chức thành
công 03 cuộc thi “Cán bộ Đoàn – Hội
xuất sắc” cấp ĐHQGHN và 02 chương
trình Ngày hội thủ lĩnh ĐHQGHN thu
hút hơn 3.000 cán bộ Đoàn – Hội tham
gia. Bên cạnh đó, việc kiện toàn Ban
Chấp hành Hội Sinh viên cũng đã được
các cấp bộ Hội tiến hành theo đúng
Điều lệ và kịp thời, đảm bảo ổn định
tổ chức phục vụ hoạt động. Công tác
Kiểm tra, giám sát được các cấp bộ Hội
thực hiện nghiêm túc dưới nhiều hình
thức như: kiểm tra định kỳ hàng năm,
kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất gắn
với việc thực hiện quy chế kỷ luật, khen
thưởng, tuyên dương; qua đó phát
hiện những mô hình hay, cách làm
sáng tạo để tuyên dương điển hình,
nhân rộng… Ban Thư ký Hội Sinh viên
các cấp đã chủ động tham mưu với
cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều cơ
chế, chính sách cho sinh viên và công
tác Hội Sinh viên; các chương trình gặp
mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền với cán bộ Hội Sinh viên
được tổ chức thường kỳ trong 5 năm
học. Các nghị quyết của Ban Chấp
hành, các kết luận, chỉ đạo của Hội
Sinh viên cấp trên được Hội Sinh viên
ĐHQGHN thực hiện nghiêm túc.

Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn
quốc được tổ chức định kỳ thu hút
88 trường Đại học, Học viên trên cả
nước tham dự; cuộc thi Tìm kiếm đại
sứ truyền thông khoa học - FameLab
Việt Nam thu hút đông đảo sinh viên,
nhà khoa học trẻ trên cả nước tham
gia. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đoàn
Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN
luôn được Đoàn – Hội cấp trên ghi
nhận và đánh giá cao trong công tác tổ
chức hoạt động và tuổi trẻ ĐHQGHN
dần trở thành địa chỉ tin cậy của Trung
ương Đoàn, Trung ương Hội và Thành
đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
khi thường xuyên được giao nhiệm vụ
đăng cai tổ chức các hoạt động lớn cấp
Trung ương và Thành phố giao phó…
Với những quyết tâm, nỗ lực trên con
đường đưa phong trào Hội Sinh viên
ngày càng trở nên thiết thực, hiệu quả,
sáng tạo, trong 5 năm qua, nhiều cơ
sở Hội và hội viên trong toàn ĐHQGHN
đã vinh dự được đón nhận những
phần thưởng cao quý của Nhà nước,
của Trung ương Hội Sinh viên VN và
Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, xứng
đáng là người bạn đồng hành tin cậy
của sinh viên.

Các hoạt động do Hội Sinh viên tổ
chức, phối hợp tổ chức được nâng
tầm khu vực, tiêu biểu như cuộc thi
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