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 X, sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên cả nước
được tổ chức trọng thể từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 12
năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tham
dự Đại hội có 690 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nhiệt
huyết của hơn 2,4 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 IX nhiệm
kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
nhiệm kỳ 2018 - 2023, hiệp thương bầu Ban Chấp hành
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.
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 X, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giới thiệu
cuốn sách “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng
tạo, tình nguyện, hội nhập 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 X.
TRUNG ƯƠNG 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 X
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch
Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

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, Má phong trào
sinh viên học sinh;
Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,
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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!
Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội chúng ta long trọng tổ
chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần thứ X, ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam trong và
ngoài nước, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của
công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ tới. Chúng
ta vinh dự và vui mừng chào đón các đồng chí đại biểu, các
vị khách quý đã quan tâm dành thời gian tới dự Đại hội.
Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các
đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước:
1. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ chính
trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
2. Đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Uỷ viên Bộ
Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
3. Đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Uỷ viên Bộ
Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ chính
trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam.
5. Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
6. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương, Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.
7. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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8. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung
ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng:
1. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung
ương, Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyên
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
2. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương.
3. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và xã hội, Nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.
4. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông
6. Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân
vận Trung ương Đảng.
7. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam.
8. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn,
Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
9. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên
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Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội
Sinh viên Việt Nam.
10. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.
11. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy Hà Nội.
12. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của
đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Nông Đức Mạnh Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
lẵng hoa của đồng chí Lê Đức Anh - Nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng chí Trương Tấn Sang
- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước
Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; lẵng hoa của đồng
chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ
tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo
các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo
các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Đại học, các trường đại
học, học viện đã quan tâm đến dự Đại hội. Trân trọng cảm
ơn các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã gửi
hoa chúc mừng Đại hội.
Tham dự Đại hội có các đồng chí Bí thư thứ nhất Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn, các đồng chí Chủ tịch Hội
Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, xin trân trọng giới thiệu:
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* Các đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn:
1. Đồng chí Vũ Mão, Nguyên Uỷ viên Ban chấp
hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung
ương Đoàn.
2. Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Uỷ viên Ban
chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thứ nhất
Trung ương Đoàn.
3. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Nguyên Uỷ viên Ban
chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên
xung phong, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
* Các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam:
1. Đồng chí Vũ Quốc Hùng, Nguyên Uỷ viên Ban
chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh
viên Việt Nam.
2. Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban
Tài chính ngân sách Quốc hội, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh
viên Việt Nam.
Đại hội vui mừng chào đón Mẹ Việt Nam anh hùng,
Má phong trào sinh viên học sinh:
1. Mẹ Việt Nam anh hùng Doãn Ngọc Trâm, thân
mẫu của Liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
2. Má phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia
Định, Má Trần Thị Mỹ, Trưởng ban liên lạc các ba má
phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên
Đại hội trân trọng đón tiếp các đồng chí Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ, các đồng
chí đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng
Đội Trung ương, 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 ương Đoàn.
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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 đưa tin về Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi gửi lời chào
mừng nồng nhiệt nhất tới 690 đại biểu - những cán bộ, hội
viên, sinh viên ưu tú, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản
lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 2,4 triệu sinh viên
trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam
đang học tập ở nước ngoài đã về dự Đại hội.
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần này có nhiệm vụ quan trọng: đánh giá kết quả công tác
Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; xây
dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và
phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiểm điểm
hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX và
hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X
thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng
và trí tuệ của sinh viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên
nhiệm kỳ tới.
Trong thời gian qua, các cấp bộ Hội, hội viên, sinh
viên cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thi
đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu, Hội nghị đại
biểu các cấp, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn
quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Các hoạt động đã
thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo được dấu ấn, sự lan
tỏa trong xã hội. Quá trình xây dựng báo cáo chính trị của
Đại hội cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp quý
báu, đầy trách nhiệm của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể
Trung ương và địa phương, của các thế hệ cán bộ Đoàn
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Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, các nhân sĩ, trí thức,
các nhà khoa học, nhà giáo và đông đảo hội viên, sinh viên
trong nước, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở
nước ngoài, để các nội dung trình Đại hội hôm nay thực sự
trí tuệ, phản ánh sinh động tinh thần, sức trẻ, nhiệt huyết và
khát vọng của sinh viên Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần
thứ IX, chúng ta có thể khẳng định rằng công tác Hội và
phong trào sinh viên đã có những chuyển biến tích cực, rõ
nét trên nhiều mặt.
Chúng ta vui mừng và tự hào khi phong trào lớn của
nhiệm kỳ Đại hội IX, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đã
phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên. Các
hoạt động do Hội tổ chức đã phát huy được trí tuệ, nhiệt
huyết và khát vọng của sinh viên trong học tập, rèn luyện;
đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính
đáng của sinh viên, giúp Hội Sinh viên Việt Nam thực sự
trở thành người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh
viên. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển,
với hơn 1,3 triệu Hội viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 28
Hội Sinh viên cấp tỉnh, 283 Hội sinh viên cấp trường, 8
Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Từ thực tiễn phong
trào, nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên đạt
thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu
khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương; nhiều
sinh viên đã được vinh dự kết nạp Đảng, góp phần xây
dựng, hình thành một lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có
bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong
hội nhập quốc tế. Hoạt động của Hội dần có chiều sâu, có
sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, làm phong
phú và đóng góp tích cực vào sự phát triển của các phong
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trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học,
Cao đẳng; được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các
địa phương và toàn xã hội ghi nhận.
Tất cả những kết quả đáng khích lệ này có được là
nhờ sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp bộ Hội dưới sự
lãnh đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ,
tạo điều kiện của ngành giáo dục, các thầy cô giáo; vai trò
nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng sự
quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Mỗi thành tích đã đạt
được hôm nay, dù nhỏ nhất, đều là tâm huyết, sức sáng tạo,
tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Hội viên, sinh viên
Việt Nam.
Kính thưa Đại hội,
Chúng ta phấn khởi về những kết quả, thành tích đã
đạt được nhưng cũng còn nhiều điều phải trăn trở, suy
nghĩ. Làm thế nào để phong trào “Sinh viên 5 tốt” được
sinh viên đón nhận rộng rãi hơn, tham gia tích cực hơn;
doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động biết đến và ghi
nhận giá trị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Giải pháp nào để
hỗ trợ, giúp đỡ nhóm sinh viên có biểu hiện thờ ơ về các
vấn đề của cuộc sống, thiếu ý chí phấn đấu, có lối sống
chưa đẹp. Hội Sinh viên phải đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động như thế nào để ngày càng gần gũi với sinh
viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc
sống, trong việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng
cao năng lực tiếng Anh. Các nhóm công việc nào cần tập
trung để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt
Nam, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp
phần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của giáo
dục Đại học, Cao đẳng Việt Nam.
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Những trăn trở, suy tư đó đã theo chúng ta trên mỗi
bước đường công tác, trong mỗi hoạt động suốt nhiệm kỳ
qua và sẽ được chúng ta chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm
giải pháp khắc phục tại Đại hội lần này.
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước chúng ta đang
phát triển với nhiều thuận lợi, thời cơ mới, hội nhập quốc
tế sâu rộng; Đảng, Nhà nước luôn giành những sự quan
tâm lớn nhất cho sinh viên; Luật giáo dục Đại học sửa đổi
vừa được Quốc hội khoá 14 biểu quyết thông qua; cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh
mẽ, tất cả tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động của
sinh viên, đến công tác Hội và phong trào sinh viên, mở ra
nhiều cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam học tập, sáng tạo,
rèn luyện nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi các cấp bộ
Hội Sinh viên Việt Nam, hội viên, sinh viên cả nước phải
đoàn kết, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong
chặng đường mới.
Hội Sinh viên Việt Nam với vai trò người bạn thân
thiết của sinh viên, đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn
sinh viên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nâng
cao vai trò, uy tín của mình trong sinh viên Việt Nam để
vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, vừa
hoàn thành được trọng trách của mình, xứng đáng với sự
tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu, kỳ vọng của
sinh viên, của ngành giáo dục và của xã hội.
Kính thưa các đồng chí,
Với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình
nguyện, hội nhập, phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch
Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu
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toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ
2018 - 2023.
Kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và
các bạn sức khỏe, hạnh phúc.
Kính chúc Đại hội chúng ta thành công.
Trân trọng cám ơn.
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PHÁT BIỂU
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC,
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến,
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ của năm 2018, chuẩn bị đón chào năm mới
2019, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu
toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X - Đại hội của
thế hệ trẻ Việt Nam tràn đầy sức sống, giàu nghị lực, sáng
tạo và hoài bão với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo,
tình nguyện, hội nhập”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà
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nước, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí, các
cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ và toàn
thể hội viên, sinh viên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa Đại hội,
Trải qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng,
giải phóng dân tộc, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ sinh viên Việt
Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, đi đầu
trong các phong trào đấu tranh, các cuộc kháng chiến anh
dũng vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh
phúc của nhân dân. Hàng vạn sinh viên đã rời giảng
đường, xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận, chiến đấu,
lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào công
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất
nước; hàng nghìn sinh viên đã mãi mãi nằm lại trên các
chiến trường vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.
Truyền thống hào hùng đó đã trở thành niềm tự hào của
lớp lớp sinh viên Việt Nam, là động lực mạnh mẽ thôi
thúc tuổi trẻ ngày nay quyết tâm học tập, rèn đức, luyện
tài, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển
đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xác định sinh viên là
một trong những lực lượng quan trọng kế thừa và phát huy
thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn xung
kích đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ trước
đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, bồi
dưỡng các thế hệ thanh niên, sinh viên trở thành những
chủ nhân tương lai của đất nước, mang sứ mệnh khẳng
định trí tuệ và tầm vóc Việt Nam với bạn bè thế giới.
Trong những năm qua, phát huy truyền thống lịch sử
hào hùng, lực lượng sinh viên Việt Nam đã không ngừng
phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu
khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng. Là tổ chức tập hợp,
đoàn kết rộng rãi sinh viên cùng phấn đấu học tập, rèn
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luyện, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 vừa qua, Hội Sinh viên
Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các
hoạt động, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của 2,4
triệu sinh viên cả nước.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động
phong phú đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác giáo
dục chính trị, định hướng tư tưởng cho sinh viên được
quan tâm nhiều hơn, tạo được sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức của thế hệ trẻ. Sinh viên ngày càng tiếp
thu có chọn lọc thông tin, sẵn sàng đấu tranh phản biện lại
những thông tin sai lệch, kích động, đi ngược lại với chủ
trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (Đạo đức tốt, học tập tốt, thể
lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt) đã tạo môi trường
thuận lợi để sinh viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản
thân. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh
thần cho sinh viên được tăng cường thực hiện rộng rãi. Đặc
biệt, các cấp Hội ngày càng chủ động tích cực, tham gia
vào nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực như chương trình
đổi mới giáo dục đại học, bảo vệ chủ quyền biển đảo, hội
nhập quốc tế, các phong trào từ thiện, nhân đạo...
Với những kết quả tích cực đạt được, Hội Sinh viên
Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò đại diện cho
tiếng nói, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên;
tích cực tham gia công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thể
hiện được vai trò, vị trí quan trọng của sinh viên - lực
lượng trí thức trẻ trong xã hội chúng ta.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt
biểu dương, khen ngợi những nỗ lực và thành tích xuất sắc
mà Hội Sinh viên Việt Nam đạt được trong thời gian qua.
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Thưa Đại hội,
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và
phong trào sinh viên cũng còn những hạn chế như Báo cáo
của Trung ương Hội (khóa IX) đã nêu. Tôi không nhắc lại
mà lưu ý một số điểm sau:
Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật,
nắm bắt, định hướng dư luận trong sinh viên có lúc, có nơi
chưa đáp ứng được yêu cầu; phản ứng trước một số tình
huống còn lúng túng, bị động.
Chưa tạo được đột phá trong hoạt động của Hội: nội
dung, hình thức chưa thực sự hấp dẫn, có nơi hoạt động
còn nặng về bề nổi. vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu
động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên; lệch lạc về lối sống,
thậm chí mắc tệ nạn xã hội; dễ bị kích động, lôi kéo tham
gia các hoạt động vi phạm pháp luật; chưa chuẩn bị tốt
hành trang để hội nhập, khởi nghiệp, lập nghiệp.
Thưa Đại hội,
Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công
nghệ phát triển rất mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư vừa là cơ hội phát triển nhảy vọt nhưng
cũng tiềm ẩn những thách thức không nhỏ. Hơn ai hết,
chính sinh viên chúng ta phải là lực lượng đi đầu trong
tiếp cận và tận dụng những cơ hội hiếm có đó, phải nỗ lực
vượt qua thách thức để lập thân, lập nghiệp, cùng đóng
góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cách đây 60 năm, ngày 07/5/1958, tại Đại hội sinh
viên Việt Nam lần thứ II, Bác Hồ đã căn dặn sinh viên:
“Đổi với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt
hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai
câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương
hướng”. Thấm nhuần lời dạy vẫn còn nguyên giá trị của
Người, tôi đề nghị Đại hội chúng ta cần đánh giá đúng
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tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra phưong hướng,
nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm
kỳ tiếp theo trong công tác sinh viên. Trên tinh thần đó, tôi
xin nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội cùng thảo
luận như sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên, hình thành thế hệ
thanh niên mới có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách
và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với
nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên
truyền, giáo dục chính trị; tăng cường giáo dục truyền
thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng cách
mạng; về lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh
thần hiếu học, yêu lao động, ý thức chấp hành pháp luật,
bảo vệ môi trường. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình
tư tưởng sinh viên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ
các luận điệu sai trái, giúp sinh viên hiểu và tích cực tham
gia đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo
vệ chế độ, chú trọng đấu tranh trên không gian mạng.
Nhân đây, tôi lưu ý: Sinh viên là đối tượng thường
xuyên bị các thế lực thù địch, phản động tìm cách lôi kéo,
dụ dỗ. Thực tế đã có những sinh viên bị các thế lực xấu
kích động, đã có những việc làm vi phạm pháp luật, đi
ngược lại với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và
dân tộc. Vì vậy, cần phải rất quan tâm rèn luyện bản lĩnh
chính trị; không để sinh viên phai nhạt lý tưởng cách
mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp
của dân tộc.
Thứ hai, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua;
phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm
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lo, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Cần đa dạng hóa
phương thức triển khai các phong trào, hoạt động, khẳng
định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên trong chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp,
chính đáng của hội viên, sinh viên. Tôi tán thành cao việc
tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt”
của Hội Sinh viên nhằm góp phần xây dựng lớp sinh viên
toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên. Hội phải sẵn sàng lắng
nghe, ủng hộ và hỗ trợ sinh viên cũng như bảo vệ quyền
lợi chính đáng của sinh viên làm cho sinh viên tin tưởng
tìm đến, coi Hội là ngôi nhà chung của sinh viên Việt
Nam. Cần cộng đồng trách nhiệm với các cấp, các ngành
và toàn xã hội, nắm bắt nhu cầu và thực hiện các giải pháp
nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên.
Động viên, khích lệ sinh viên tham gia nghiên cứu và
đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ,
đẩy mạnh khởi nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho người
lao động. Sinh viên phải là lực lượng dấn thân mạnh mẽ
vào lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo hiện nay của đất nước;
phải dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ,
biết chấp nhận thất bại để có được thành công; luôn có ý
chí mạnh mẽ và tinh thần vươn lên trong cuộc sống.
Như các bạn biết, tháng 10 năm 2017, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi
nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiên thức,
kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời
gian học tập. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục
quan tâm, tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ học
sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng,
sáng kiến, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho
sinh viên sau khi tốt nghiệp.
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Thứ ba, tiếp tục chăm lo, xây dựng Hội Sinh viên
Việt Nam vững mạnh; đổi mới mô hình tổ chức và hình
thức hoạt động của Hội theo hướng sinh động hơn, hấp
dẫn hơn để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên
tham gia. Chú ý tập hợp sinh viên Việt Nam ở nước ngoài,
sinh viên nước ngoài ở Việt Nam tham gia các hoạt động
của Hội.
Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội
có bản lĩnh, kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, giỏi kỹ
năng trong tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức triển khai
chương trình, hoạt động Hội; đề cao tính thủ lĩnh và nêu
gương của cán bộ Hội.
Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của
Đại hội lần này là hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành
Trung ương Hội khóa mới. Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại
hội đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những
đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm
chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ và năng lực công tác tốt,
uy tín cao để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam khoá X, đưa phong trào sinh viên nước ta
tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa.
Nhân dịp này, tôi đề nghị các Bộ, ngành Trung ương,
các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tô quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội, trực tiếp là Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh cần quan tâm nhiều hơn cho việc chăm lo,
bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, khơi dậy tiềm
năng của thanh niên, sinh viên Việt Nam. Đảng, Nhà nước
luôn đặt niềm tin vào lực lượng sinh viên và tổ chức Hội
Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng kỳ vọng tổ
chức Hội Sinh viên Việt Nam cần làm tốt hơn nữa chức
năng, nhiệm vụ của mình, góp phần bồi dưỡng sinh viên
Việt Nam trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực
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chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
Thưa Đại hội,
Tôi tin tưởng rằng sau Đại hội lần này, phong trào
sinh viên sẽ có những bước phát triên mới mạnh mẽ hơn
nữa, góp phần quan trọng vào sự thành công của các
phong trào thanh niên và công tác Đoàn trong cả nước.
Chúc toàn thể các bạn sinh viên luôn tươi trẻ, giàu nhiệt
huyết, khát vọng, có bản lĩnh vững vàng, thi đua học tập,
rèn luyện, sáng tạo để lập thân, lập nghiệp, vì tương lai
tươi sáng của đất nước và bản thân mình, cùng góp phần
xây dựng quê hương, đất nước ngày càng “đàng hoàng
hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.
Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe,
hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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SINH VIÊN VIỆT NAM THI ĐUA
HỌC TẬP, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN, HỘI NHẬP,
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, VĂN MINH
(Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần
thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt
Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và
phong trào sinh viên. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn
Đảng, toàn dân ta ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm đầu tiên triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 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 thứ IX,
nhiệm kỳ 2013 - 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác
Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây
dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây
dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo
đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo,
xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự
nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN
VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Sinh viên Việt Nam là bộ phận thanh niên ưu tú, có tri
thức, sáng tạo, sống có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng; là
lực lượng quan trọng, kế thừa, phát huy những thành quả
cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phần lớn sinh viên Việt
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Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần bảo vệ chủ quyền Tổ
quốc; luôn tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện;
chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước.
Trong nhiệm kỳ, số lượng sinh viên Việt Nam đang
học tập trong và ngoài nước tương đối ổn định với khoảng
2,4 triệu sinh viên1. Những tác động tích cực của nền kinh
tế tri thức, sự hội nhập sâu, rộng của đất nước, cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cho sinh viên Việt Nam
những điều kiện thuận lợi trong học tập, sáng tạo, nghiên
cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện,
hội nhập, tham gia các phong trào, chương trình do Hội
Sinh viên Việt Nam tổ chức. Tuy vậy, một số khó khăn,
diễn biến phức tạp trên thế giới, quá trình hội nhập, sự
chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động, sự phân hóa giàu
nghèo trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch
đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên. Một số
trường đại học, cao đẳng ở các địa phương khó khăn trong
tuyển sinh. Nhu cầu sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể lực,
kỹ năng, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa và vui chơi
giải trí, việc làm sau khi ra trường của một bộ phận sinh
viên chưa được đáp ứng. Một số ít sinh viên còn thờ ơ về
chính trị, sống thiếu lý tưởng, lệch lạc về quan điểm sống,
dễ bị ảnh hưởng của những trào lưu không phù hợp với
thuần phong mỹ tục, không lành mạnh, mắc các tệ nạn xã
hội, vi phạm pháp luật. Không ít sinh viên thiếu ý chí phấn
đấu, không tích cực học tập, thiếu kỹ năng thực hành xã
hội, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động
sau khi ra trường. Trong bối cảnh đó, các cấp bộ Hội Sinh
Theo số liệu tổng kết năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và số liệu
thống kê tính tới 31/12/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ LĐ TB &XH
(Trong đó: 268 Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng sư phạm; 388 cơ sở
giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng); khoảng 100.000 lưu học sinh Việt Nam đang
học tập tại 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
1
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viên Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các
giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên,
đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO
“SINH VIÊN 5 TỐT”
Giai đoạn 2013 - 2018, phong trào “Sinh viên 5 tốt”
đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tốt.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” không chỉ được sinh viên đón
nhận ngày càng tích cực mà còn được cấp uỷ, Ban Giám
hiệu nhiều trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội
Sinh viên triển khai, phát triển.
1. Công tác tuyên truyền, triển khai phong trào
“Sinh viên 5 tốt”
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông
tấn, báo chí xây dựng các chuyên mục, bài viết, phóng sự,
diễn đàn nhằm tuyên truyền giới thiệu về phong trào.
Trung ương Hội ban hành hướng dẫn triển khai phong trào
theo hướng cụ thể hóa từng nội dung rèn luyện (đạo đức
tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt)
và kịp thời điều chỉnh nội hàm, tiêu chí đánh giá qua từng
năm học.
Các cấp bộ Hội đã chủ động tuyên truyền về phong
trào với nhiều hình thức như: diễn đàn trên mạng xã hội,
trang tin điện tử, ngày hội “Sinh viên 5 tốt”; thiết kế
poster, infographic, clip tuyên truyền, các sản phẩm bút,
vở, lịch, sổ tay; tuyên truyền thông qua tuần sinh hoạt
công dân, chuyên san của nhà trường, các bản tin Hội Sinh
viên các cấp và các câu lạc bộ, đội nhóm2. Việc ứng dụng
Một số hình thức tuyên tuyền hiệu quả: Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở
chuyên mục “Gương mặt Sinh viên 5 tốt” trên trang tin điện tử của Hội và báo Tuổi
trẻ thành phố Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội mở chuyên mục giới
2
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công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội và các ứng
dụng trên thiết bị di động để tuyên truyền được tăng
cường. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên phấn
đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được triển khai bám sát
với tình hình thực tế tại đơn vị và phù hợp với nhu cầu,
điều kiện học tập, rèn luyện của sinh viên3. Một số đơn vị
đã triển khai hiệu quả phần mềm quản lý trong đăng ký,
theo dõi, cập nhật thành tích, đánh giá sinh viên theo các
tiêu chí 5 tốt. Trong nhiệm kỳ qua đã có 1.706.011 lượt
sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
các cấp; 324 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp
Trung ương, 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5
tốt” cấp Trung ương; 5.197 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh
viên 5 tốt” tỉnh, thành phố, đại học khu vực; 47.613 sinh
viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 3.153
tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và
cấp trường.
2. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn
luyện đạo đức, tác phong
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ
Hội triển khai dưới nhiều hình thức, hiện đại, dễ tiếp cận, nội
dung cụ thể, gần gũi. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng,
đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên, giai đoạn 2015 2018”. Trong nhiệm kỳ qua, 100% Hội Sinh viên cấp
trường, cấp tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên; tổ chức rộng rãi các hoạt
thiệu “Sinh viên 5 tốt” trên báo Tuổi trẻ Thủ đô; Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương
thực hiện lịch bàn tuyên truyền “Sinh viên 5 tốt”; Hội Sinh viên các trường thuộc
Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng thành lập các “Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt”, Báo
Sinh viên Việt Nam mở chuyên mục “Nhân vật” giới thiệu nhiều gương sáng “Sinh
viên 5 tốt”…
3 Đã có 1.761 hoạt động hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
được tổ chức tại các cấp bộ Hội, thu hút sự tham gia của 357.167 sinh viên.
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động góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa
XIV và Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2016 – 2021,
góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI4. Phương
thức triển khai các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới; hình thành nhiều mô
hình, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, bản
lĩnh của sinh viên5.
Hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng triển
khai, đa dạng về nội dung và hình thức. Nổi bật là các hoạt
động giáo dục truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa
dân tộc, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Các hoạt
động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của
Đảng, của dân tộc và của tổ chức Đoàn, Hội được các cấp
bộ Hội quan tâm tuyên truyền, triển khai6. Một số hoạt
động cấp Trung ương như chuỗi chương trình “Tuổi trẻ
Việt Nam- câu chuyện hoà bình”, cuộc thi video clip hát
Quốc ca “Tự hào Tổ quốc Việt Nam” thu hút sự quan tâm,
tham gia của đông đảo sinh viên, có sức lan toả trong xã
hội. Các hoạt động tuyên truyền, hướng về biển đảo được
các cấp bộ Hội tập trung triển khai, thu hút sự quan tâm
đông đảo hội viên, sinh viên, góp phần bồi đắp tình yêu, ý
thức bảo vệ chủ quyền và trách nhiệm tham gia phát triển
Các cấp bộ Hội đã tổ chức 3.656 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và góp ý
văn kiện đại hội Đảng các cấp với sự tham gia của 1.955.704 lượt hội viên, sinh
viên.
5 Một số mô hình tiêu biểu: hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
thi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”, trang bị tủ sách “Sinh viên học tập và làm theo
lời Bác”, chiếu phim tư liệu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.763.152 sinh viên đăng ký học tập và
làm theo lời Bác, trong đó có 50.502 sinh viên được tuyên dương vì đã tham gia tích
cực Chỉ thị 03, Chỉ thị 05.
6 Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội tổ chức được hơn 7.504 hoạt động giáo dục truyền
thống với sự tham gia của 4.559.472 lượt hội viên, sinh viên.
4
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kinh tế biển, đảo của sinh viên 7. Chương trình “Sinh viên
với biển, đảo Tổ quốc”, công trình cột cờ Tổ quốc tại các
đảo tiền tiêu, đảo thanh niên nhận được sự đánh giá cao của
sinh viên, nhà trường và xã hội8.
Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống,
nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho hội
viên, sinh viên được tổ chức thường xuyên, rộng khắp.
Các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi nét đẹp sinh
viên được duy trì, đổi mới hình thức tổ chức, thu hút đông
sinh viên tham gia9. Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc
“Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp” do Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên
Việt Nam tổ chức đã tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên
và xã hội những hành động đẹp, những tấm gương tiêu
biểu trong lối sống, học tập, rèn luyện của sinh viên Việt
Nam10. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần
một câu chuyện đẹp” đạt những kết quả bước đầu, góp
phần định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực cho sinh
viên. Hoạt động phát huy và rèn luyện thói quen tốt trong
sinh viên được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Các

Một số mô hình tiêu biểu: Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương
trình “Thiêng liêng Tổ quốc Việt Nam”, tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình
nguyện tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang); Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương tổ chức
chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển, đảo quê hương” , …
8 Giai đoạn 2013 - 2018, Trung ương Hội tổ chức 05 chương trình “Sinh viên với
biển, đảo Tổ quốc” tại đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, đảo Thổ Chu và Phú Quốc - Kiên
Giang, đảo Cù Lao Xanh - Bình Định, đảo Cô Tô - Quảng Ninh, đảo Phú Quý Bình Thuận.
9 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 13 năm 2014; phối hợp với Tập đoàn
Viettel tổ chức “Hành trình bài ca sinh viên” thu hút hơn 500 nhóm, CLB âm nhạc,
2.000 sinh viên từ 222 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia.
10 Fanpage “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp” thu hút 13.031 lượt theo
dõi, trung bình mỗi ngày có 11.026 lượt người tiếp cận với các thông tin đăng tải.
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hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì
thực hiện11.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên được
các cơ sở Hội quan tâm triển khai, bước đầu ứng dụng
công nghệ thông tin, sử dụng ngày càng hiệu quả các diễn
đàn, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để kịp thời nắm
bắt và định hướng tình hình sinh viên. Việc đổi mới
phương thức triển khai đã góp phần kiểm soát, xử lý các
luồng thông tin độc hại; phản bác các nội dung tuyên
truyền kích động, đi ngược lại với chủ trương của Đảng và
pháp luật của Nhà nước12; kịp thời ghi nhận và giải đáp,
kiến nghị các vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính
đáng của sinh viên.
3. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên
học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập,
nghiên cứu khoa học được triển khai hiệu quả, phần nào
đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, giúp sinh
viên thích ứng với phương thức đào tạo mới. Việc phát
triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự
học, nghiên cứu khoa học được các cơ sở Hội xác định là
nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tập hợp sinh viên, thúc đẩy tinh
thần thi đua học tập và nghiên cứu, tạo không gian để sinh
viên trao đổi kiến thức, giáo trình, tài liệu học tập13. Các
cuộc thi Olympic môn học chuyên ngành được phối hợp

Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức 2.134 hoạt động tuyên tuyền, phổ biến pháp
luật cho sinh viên, thu hút 1.296.849 lượt sinh viên tham gia.
12 Các cấp bộ Hội đã thành lập được 2.408 tổ, đội nhóm thăm dò dư luận sinh viên;
tổ chức 2.228 buổi gặp mặt, đối thoại với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường.
13 Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội tổ chức được 2.810 diễn đàn chia sẻ phương pháp
học tập, nghiên cứu khoa học và các buổi gặp gỡ, nói chuyện với các nhà khoa học
cho 709.758 lượt sinh viên; phát triển và duy trì 5.089 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học
thuật với 409.915 sinh viên tham gia.
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tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức đa dạng, quy
mô mở rộng, thu hút được sự quan tâm của sinh viên14.
Trong nhiệm kỳ, các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu
khoa học trong sinh viên đã có những chuyển biến tích
cực. Các cấp bộ Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động
hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng
nghiên cứu khoa học, kiến tập, thực tập; tham quan thực tế
gắn với chuyên ngành đào tạo của sinh viên. Các cấp bộ
Hội đã quan tâm hơn đến việc hỗ trợ triển khai ứng dụng
sản phẩm sáng tạo, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
sinh viên15.
Các quỹ học bổng, khuyến học được các cấp bộ Hội
quan tâm phát triển, góp phần tạo động lực để sinh viên
phấn đấu học tập và rèn luyện. Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh
viên Việt Nam và các cấp bộ Hội trao tặng hơn 227 tỷ đồng
học bổng cho hơn 203.000 tân sinh viên, sinh viên có thành
tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học và sinh viên
nghèo vượt khó16. Các cấp bộ Hội đã chủ động tìm kiếm,
vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác khuyến
học, tham mưu cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành có
cơ chế bồi dưỡng sinh viên tài năng, có các hình thức ưu đãi
cho sinh viên khi sử dụng các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ đào
tạo. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội cũng tiếp tục duy trì và
phát triển các hoạt động chào tân sinh viên, các chương trình

Hàng năm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo, các Hội chuyên ngành tổ chức các cuộc thi: Olympic toán học sinh viên,
Olympic tin học sinh viên Việt Nam, Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc,
Olympic Cơ học toàn quốc; phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thi
“Olympic Kinh tế lượng toàn quốc” vào các năm 2016, 2017, 2018.
15 Trong giai đoạn 2013 – 2018 đã có 37.600 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
tham gia dự thi các cấp, trong đó 13.892 đề tài đạt giải thưởng.
16 Đến nay, Quỹ Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam có 8,7 tỷ đồng vốn điều lệ;
trao hơn 2,5 tỷ đồng học bổng cho 404 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
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tư vấn, hỗ trợ sinh viên cung cấp những điều kiện tốt nhất
phục vụ quá trình học tập và đảm bảo đời sống sinh viên.17
4. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện
thể chất
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tích cực phát động
phong trào tập luyện thể dục thể thao trong sinh viên18.
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp với Bộ
Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết giải bóng đá
sinh viên toàn quốc; tổ chức Giải thể thao sinh viên Việt
Nam VUG thường niên thu hút được sự quan tâm và ủng
hộ của đông đảo sinh viên19. Các cấp bộ Hội đẩy mạnh vận
động mỗi hội viên, sinh viên tập luyện thường xuyên một
môn thể thao. Nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập,
hoạt động hiệu quả; các hoạt động liên kết, giao lưu thể
dục, thể thao được tăng cường20. Các giải thể thao quần
chúng, các “Ngày hội sinh viên khỏe”, “Ngày hội thể
thao” đã trở thành những sân chơi quen thuộc giúp sinh
viên tăng cường thể chất 21.

Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình “Chào tân sinh viên” năm
2014, 2016 và 2017, phát hành “Cẩm nang tân sinh viên”; Trung tâm Hỗ trợ và Phát
triển sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội chào tân sinh viên” năm
2017. Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức xây dựng Fanpage của Hội, Group của Ban
hỗ trợ Sinh viên, Forum của Hội nhằm tư vấn du học trực tiếp và xây dựng cẩm
nang du học.
18 Các cấp bộ Hội đã tổ chức 12.231 hoạt động thể thao, tư vấn sức khỏe, tâm lý thu
hút 5.624.267 lượt hội viên, sinh viên.
19 Giải thể thao VUG toàn quốc hàng năm với nội dung thi đa dạng: Chạy vượt
chướng ngại vật; Nhảy cổ động; Bóng đá nam trong nhà; Nhảy đối kháng. Năm
2018, Giải mở rộng qui mô, tổ chức tại 06 thành phố: Thành phố Hà Nội, Hải
Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ với sự tham gia
của 84 trường đại học, cao đẳng, học viện, 272 trận đấu, 1.680 vận động viên, hơn 1
triệu lượt cổ động viên.
20 Cả nước đã có 4.410 CLB, đội, nhóm thể thao sinh viên với đa dạng các bộ môn, thu hút
393.346 sinh viên tham gia.
21 Các cấp bộ Hội đã tổ chức được 97 ngày hội sinh viên khỏe cấp tỉnh, 1.446 ngày
hội sinh viên khỏe cấp trường, thu hút 840.129 lượt hội viên, sinh viên; 6.288 giải
thể thao được tổ chức thu hút 1,7 triệu lượt sinh viên.
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Hội Sinh viên các trường đã quan tâm tổ chức các
buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm,
tâm lý của sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, giúp sinh
viên có kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Điểm mới
trong nhiệm kỳ là xuất hiện ngày càng nhiều câu lạc bộ,
đội, nhóm chăm sóc sức khỏe do các cơ sở Hội thành lập,
tổ chức định kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn
tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên22.
5. Các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Trong nhiệm kỳ vừa qua, sinh viên tiếp tục là lực
lượng nòng cốt trong các phong trào thanh niên tình
nguyện với nội dung phong phú: xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh, vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm
sóc, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, bảo vệ môi
trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết
hậu quả sau thiên tai. Phương thức tổ chức hoạt động tình
nguyện có nhiều đổi mới, đa dạng hơn.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển
khai hiệu quả, được xã hội đánh giá cao về ý nghĩa cũng
như tính thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thành
công các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng, thi Trung học
phổ thông quốc gia hàng năm. Hội Sinh viên các cấp đã
chủ động đổi mới phương thức tổ chức đội hình, nội dung hỗ
trợ, phù hợp với công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ
thông quốc gia23. Chương trình “Tiếp sức đến trường”
được triển khai tốt ở các trường thông qua các học bổng,
phần quà hỗ trợ tân sinh viên, sinh viên có hoàn cảnh khó
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tổ chức 3.026 hoạt động tư vấn giáo dục giới
tính, sức khỏe sinh sản cho 1.358.470 lượt hội viên, sinh viên.
23 Các tỉnh, thành đã thành lập được 8.048 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với 212.000
lượt hội viên, sinh viên tham gia; hỗ trợ 2.530.900 thí sinh và người nhà thí sinh,
huy động hơn 38,798 tỷ đồng tổ chức chương trình.
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khăn. Hội Sinh viên cấp trường cũng chủ động thành lập
các đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn thủ tục nhập
học, tư vấn, tìm kiếm nhà trọ hỗ trợ tân sinh viên.
Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”
trong nhiệm kỳ được các cấp bộ Hội tập trung chỉ đạo và
có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng24.
Cách thức tổ chức Chiến dịch có nhiều sáng tạo, thiết
thực. Địa bàn được mở rộng đến các đảo tiền tiêu của Tổ
quốc, tăng cường phát huy các đội hình tình nguyện gắn
với chuyên môn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Nhiều
tỉnh, thành duy trì tốt đội hình tình nguyện tại địa bàn và
tổ chức đội hình hỗ trợ các địa bàn khó khăn ngoài địa
phương. Một số đơn vị xây dựng đề án hỗ trợ, giúp đỡ giải
quyết các vấn đề của địa phương trong một khoảng thời
gian dài hạn. Chương trình "Tình nguyện mùa Đông”,
"Xuân tình nguyện” với các hoạt động đa dạng, thiết thực,
ý nghĩa và phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, đối
tượng của các chương trình. Chương trình đã góp phần hỗ
trợ học sinh, thiếu nhi vùng cao, vùng khó khăn có thêm
điều kiện sinh hoạt, học tập; chia sẻ với những người khó
khăn, neo đơn trong những ngày giáp Tết. 25
Các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ
được các cấp bộ Hội quan tâm tổ chức thực hiện bằng
những công việc cụ thể gắn với điều kiện học tập, rèn
luyện của sinh viên. Các hoạt động bảo vệ và xây dựng
môi trường xanh, sạch, đẹp được thường xuyên tổ chức;
trong đó, chú trọng các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi
trường giảng đường, ký túc xá, khu nhà trọ, địa bàn trường
Chiến dịch “Mùa hè xanh” với 6.089 đội hình, thu hút 3.912.253 lượt hội viên,
sinh viên tham gia; thực hiện 9.141 công trình, phần việc với tổng nguồn lực huy
động đạt trên 81 tỉ đồng.
25 Các cấp bộ Hội đã triển khai 5.324 hoạt động trong chương trình “Tình nguyện
mùa đông”, 25.360 hoạt động trong chương trình “Xuân tình nguyện” thu hút
328.545 lượt sinh viên tham gia với tổng nguồn lực huy động đạt trên 57 tỉ đồng.
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trú đóng thông qua các "Ngày thứ bảy tình nguyện",
"Ngày chủ nhật xanh” ... Hội Sinh viên các trường đã chủ
động phối hợp thành lập các đội sinh viên tình nguyện xung
kích vì trật tự, an ninh; tham gia tuần tra, tuyên truyền, vận
động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu dân
cư tập trung đông sinh viên thuê trọ. Các hoạt động tham
gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì và thực
hiện hiệu quả như: tuyên truyền về văn hóa giao thông;
thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia điều tiết
giao thông tại các giờ cao điểm, các ngã ba, ngã tư trọng
điểm, thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao
thông”.26 Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút đông
đảo sinh viên tham gia. Mô hình ngày hội hiến máu tình
nguyện, các câu lạc bộ tuyên truyền hiến máu tình nguyện,
“ngân hàng máu sống, máu hiếm”, “ngân hàng máu di
động” tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực27.
Hoạt động tình nguyện quốc tế đã có bước phát triển,
ngày càng có nhiều đội hình thanh niên tình nguyện của
các nước đến tham gia hoạt động ở Việt Nam và các đội
hình tình nguyện của sinh viên Việt Nam tại các địa bàn
ngoài nước. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Hội đã tiếp nhận
hàng trăm thanh niên tình nguyện quốc tế đến từ Canada,
Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia... tham gia hoạt động tình
nguyện tại Việt Nam. Ngoài ra, Hội Sinh viên một số tỉnh,
thành tiếp tục duy trì hoạt động tình nguyện tại Lào như:
làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà, tổ chức
khám chữa bệnh, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho
thanh thiếu niên28.
Triển khai 9.073 mô hình an toàn giao thông thu hút 479.760 lượt hội viên, sinh
viên tham gia.
27 Vận động 326.530 lượt sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu 430.636 đơn
vị máu.
28 Triển khai 287 đội hình sinh viên Việt Nam tình nguyện tại Lào với 18.352 lượt hội viên,
sinh viên tham gia.
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6. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên hội
nhập quốc tế
Trong nhiệm kỳ, các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận
thức về hội nhập, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, chủ
động hội nhập quốc tế được các cấp bộ Hội triển khai theo
nhiều hình thức. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ
chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần
thứ I, II năm 2017, 2018, Liên hoan các câu lạc bộ, đội,
nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ I, năm 2017, Chương
trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” năm 201729; thường
niên phối hợp tổ chức Chương trình Kỹ năng quản lý tài
chính cá nhân. Các cấp bộ Hội thành lập, củng cố các câu
lạc bộ tin học, ngoại ngữ giúp sinh viên có nhiều cơ hội
trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình
độ30. Các diễn đàn, hội thảo tuyên truyền cho sinh viên về
cộng đồng ASEAN, APEC được quan tâm, tổ chức với
nhiều nội dung thiết thực31.
Các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt
Nam với sinh viên nước ngoài được Hội Sinh viên Việt
Nam ở nước ngoài thực hiện hiệu quả, góp phần giới

Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I thu hút 101.246 sinh viên
đến từ 593 trường đại học, cao đẳng; Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh
toàn quốc lần thứ I với sự tham gia của 133 câu lạc bộ tiếng Anh thuộc 87 trường
cao đẳng, đại học, học viện. Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” có sự tham
gia của 252 đại biểu là sinh viên nước ngoài đến từ 16 nước và vùng lãnh thổ đang
học tập tại Việt Nam.
30 Thành lập và duy trì hoạt động của 2.459 câu lạc bộ ngoại ngữ cấp trường,
157.835 sinh viên tham gia; 903 câu lạc bộ tin học, 59.713 sinh viên tham gia. Một
số hoạt động tiêu biểu: Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Ngày
hội sinh viên với cộng đồng ASEAN”; Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ
chức “Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ - English Camp”; Hội Sinh viên TP. Cần
Thơ tổ chức Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh”; Hội Sinh viên tỉnh Bình Định tổ chức
chương trình “Trại hè Việt Nam”; Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thi
Olympic Tiếng Anh với chủ đề “Hành trình theo chân Bác” …
31 Các cấp bộ Hội đã tổ chức 2.428 buổi cung cấp thông tin đối ngoại thu hút
1.078.367 lượt sinh viên tham gia.
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thiệu, quảng bá về văn hoá, con người Việt Nam32. Nhiều
diễn đàn trên mạng internet do Hội tổ chức đã trở thành nơi
giao lưu, trao đổi văn hóa, tri thức của sinh viên Việt Nam
và sinh viên quốc tế. Các đoàn giao lưu quốc tế được tổ
chức định kỳ đã tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các
hoạt động giao lưu với sinh viên các nước. Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam tăng cường quan tâm đến hoạt
động của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức
nhiều đoàn công tác, tham gia các hội trại, các hoạt động
của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài33.
Các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực
hành xã hội, các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường
lao động... cho sinh viên được nhiều cơ sở Hội chú trọng,
bước đầu triển khai có hiệu quả thông qua việc bồi dưỡng
các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và làm việc
sau khi tốt nghiệp34. Các hoạt động tập thể đã và đang tạo
môi trường tốt cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội. Hội Sinh viên các cấp đã chủ động phối hợp với
các Trung tâm đào tạo kỹ năng, doanh nghiệp, đơn vị
tuyển dụng để tổ chức các lớp, khóa huấn luyện kỹ năng
cho sinh viên.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức chương trình “SVUKs Got Talent - Cuộc
thi tìm kiếm tài năng Việt Nam tại Anh quốc”, các chương trình Âm nhạc, văn hoá
thường niên của một số Vietsoc, chuỗi sự kiện“SVUK - The A Generation” (2017);
Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức Diễn đàn Du học Pháp tại Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng và Huế; Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức tổ chức Cuộc thi Miss
Sinh viên Việt Nam qua ảnh, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên - SiViTa Online
2014; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan triển khai chuỗi chương trình“Dinner
with Little Dutchie & We click” (2017) giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.
33 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cử đoàn công tác tham dự Hội trại thanh
niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1 tại Berlin, CHLB Đức; lần thứ 2 tại
Paris, Pháp; lần thứ 3 tại Prague, Cộng hòa Séc.
34 Trong 5 năm đã tổ chức được 24.200 hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cấp
trường thu hút 903.637 lượt sinh viên.
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II. XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
VỮNG MẠNH
1. Công tác Hội viên
Công tác tuyên truyền giới thiệu về Hội Sinh viên
Việt Nam được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai thông
qua sinh hoạt đầu năm, đầu khoá; qua các chương trình,
hoạt động phong trào, nhất là thông qua mạng xã hội và các
sản phẩm tuyên truyền trực quan như: bảng tin, pano, áp
phích. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp được
1.478.369 hội viên. Hiện nay, cả nước có 1.367.544 hội
viên. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng hội viên để giới
thiệu kết nạp Đoàn, phối hợp với Đoàn giới thiệu kết nạp
Đảng trong sinh viên được các cấp bộ Hội quan tâm thực
hiện. Công tác theo dõi, quản lý hội viên được các cấp bộ
Hội tiếp tục đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông
tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên35. Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam đã tích cực tìm kiếm nguồn lực, phối hợp
với các đối tác để triển khai thí điểm việc áp dụng công
nghệ thông tin trong quản lý hội viên, đổi mới thẻ Hội viên
theo hướng thẻ hội viên tích hợp tiện ích.
2. Công tác cán bộ Hội
Công tác cán bộ Hội được đổi mới, chú trọng lựa
chọn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội kế cận, đảm
bảo tính kế thừa trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội.
Nhiều trường phát huy tốt chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường
là sinh viên, đặc biệt ở các trường đại học tại các tỉnh, thành
phố lớn. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, triển
khai theo đối tượng, chức danh, chuyên đề, sự kiện, đợt
hoạt động lớn với các nội dung, phương thức phong phú:
kỹ năng nghiệp vụ, trang bị tài liệu, tập huấn kỹ năng thực
Một số trường sử dụng các công cụ quản lý hội viên qua dropbox, Google Docs,
website các trường.
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hành xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động, quản lý, điều hành
tổ chức Hội36. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức
Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” lần thứ I năm 2016 và lần thứ
II năm 2018 với hình thức hấp dẫn, nhận được được sự
quan tâm hưởng ứng của cán bộ Hội các cấp. Công tác
tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ hội theo
Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ
tướng Chính phủ được quan tâm thực hiện.
Công tác chỉ đạo, hiệp thương kiện toàn nhân sự tham
gia Ban chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và chủ chốt
Hội Sinh viên các cấp được thực hiện đúng qui định và kịp
thời, tạo điều kiện để các cấp bộ Hội có đầy đủ bộ máy, năng
lực thực hiện nhiệm vụ.
3. Công tác cơ sở Hội
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục có sự nỗ lực,
cố gắng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 05 Hội Sinh
viên Việt Nam cấp tỉnh, 07 tổ chức Hội Sinh viên cấp
trường trực thuộc Trung ương; 03 tổ chức Hội Sinh viên
Việt Nam ở ngoài nước37. Hiện nay, có 28 Hội Sinh viên
cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc
Trung ương38; 08 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước39.
Hội Sinh viên các cấp quan tâm đổi mới nội dung, hình
thức sinh hoạt chi hội phù hợp với phương thức đào tạo theo
học chế tín chỉ. Thành lập mới, duy trì, phát huy tốt hoạt
Trung ương Hội tổ chức 03 Hội nghị tập huấn toàn quốc, 06 Hội nghị tập huấn
khu vực. Các cấp bộ Hội đã tổ chức 5.160 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 289.923 lượt
cán bộ Hội.
37 Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Long An, Đắk Lắk, Quảng
Ninh, Sơn La, Kiên Giang.
38 Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Cao
đẳng sư phạm Ninh Thuận, Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, CĐ Sư phạm Gia Lai,
trường Đại học Tân Trào, Đại học Phan Thiết, Phân hiệu trường Đại học Bình
Dương tại Cà Mau.
39 Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, Hungary, Thái Lan.
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động của các câu lạc bộ, đội, nhóm. Công tác Hội Sinh viên
Việt Nam ngoài nước được Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam tăng cường chỉ đạo, xây dựng cơ chế quản lý,
hướng dẫn tổ chức phù hợp với điều kiện đặc thù của Hội
Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước40. Hoạt động thăm, làm
việc, công tác thông tin, liên lạc, chỉ đạo việc thành lập Hội
Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài được tăng cường thông
qua các đoàn công tác thăm và làm việc với Hội Sinh viên
Việt Nam tại Pháp, Anh, Đức, Hungary, Bỉ, Séc. Hàng năm,
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giao ban trực
tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, chỉ đạo ký
kết, kết nghĩa các Hội Sinh viên trong và ngoài nước để liên
kết, chia sẻ, hỗ trợ hoạt động.
4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thi đua,
khen thưởng
Việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động được thực hiện
thường xuyên, công tác chỉ đạo thực hiện kịp thời, thống
nhất; cấp, phạm vi và nội dung chỉ đạo được xác định rõ.
Cấp Trung ương tổ chức tốt các chương trình, hoạt động
điểm, tạo mẫu cho cơ sở triển khai. Các mô hình hay, cách
làm sáng tạo được phát hiện, tổng kết hằng năm để nhân
rộng tại các cơ sở Hội. Công tác tổng kết chuyên đề được
Trung ương Hội quan tâm thực hiện, làm cơ sở trong đánh
giá, chỉ đạo công tác Hội và phong trào sinh viên. Các
đoàn làm việc với các cơ sở Hội trong nước, giao ban trực
tuyến cán bộ Hội ở ngoài nước, biên soạn tài liệu phục vụ
triển khai phong trào được quan tâm thực hiện. Trung
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 87-HD/TWHSV ngày
13/12/2016 về việc hướng dẫn một số vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên
Việt Nam ở nước ngoài; ban hành Thông báo số 03TB/TWHSV ngày 27/3/2017 về
việc phân công và phối hợp hoạt động giữa Hội Sinh viên các thành phố với Hội Sinh
viên Việt Nam ở nước ngoài.
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ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số
02-HD/TWHSV ngày 31/3/2017 về việc Hướng dẫn thực
hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và
định kỳ hàng năm xây dựng qui định, hướng dẫn đánh giá,
xếp loại các tổ chức cơ sở Hội. Các cấp bộ Hội thường
xuyên tổ chức các buổi làm việc với cơ sở Hội hoạt động
yếu để trực tiếp hỗ trợ, tìm giải pháp khắc phục.
Công tác kiểm tra của Hội được tăng cường và có
nhiều đổi mới. Hệ thống tổ chức kiểm tra của Hội được
thành lập từ Trung ương đến cấp trường. Ban Kiểm tra các
cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội
Sinh viên trong trong công tác chỉ đạo, triển khai thực
hiện Điều lệ, nghị quyết, chương trình công tác Hội và
phong trào sinh viên mỗi năm học. Lề lối làm việc, công
tác thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng được cải tiến41.
Hoạt động kiểm tra theo chuyên đề, kịp thời phát hiện
nhân rộng mô hình điển hình và tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc cho cơ sở được thực hiện nghiêm túc42. Công tác chỉ
đạo, thông tin giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
với các cơ sở Hội được thường xuyên hơn, từng bước phát
huy ứng dụng công nghệ thông tin. Hoạt động của Ban
kiểm tra các cấp từng bước được quan tâm, đi vào nề nếp43.
Công tác thi đua, khen thưởng được các cấp bộ Hội
nghiêm túc thực hiện theo Quy chế thi đua, khen thưởng
Trung ương Hội ban hành quy chế thi đua khen thưởng sửa đổi; ban hành hướng dẫn
thi đua từng năm học, thang điểm đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào
sinh viên đối với từng cấp bộ Hội.
42 Trung ương Hội tổ chức 21 đoàn kiểm tra 17 Hội sinh viên cấp tỉnh và 44 Hội sinh
viên trường. Nội dung kiểm tra: chương trình năm học, kết quả triển khai thực hiện
phong trào “Sinh viên 5 tốt”, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên
các cấp, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận sinh viên, công tác
phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, các chuyên đề, đợt hoạt động theo chỉ đạo
của Trung ương Hội.
43 Hội Sinh viên cấp tỉnh và cấp trường tổ chức 229 đoàn kiểm tra định kỳ và 271
đoàn kiểm tra theo chuyên đề đối với các cơ sở Hội trực thuộc.
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của Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 20132018. Tiêu chuẩn và các hình thức khen thưởng đã tạo
động lực phấn đấu cho các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên.
Công tác tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay, cách
làm sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên
được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chú trọng triển
khai thông qua giải thưởng 9/1 và khen thưởng năm học; sửa
đổi và cập nhật quy chế các giải thưởng, danh hiệu thi đua
nhằm phù hợp với tình hình sinh viên và điều kiện triển khai
phong trào44.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM
KỲ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN
Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Hội đã tích cực
triển khai nhiều giải pháp trong công tác Hội và phong trào
sinh viên nhằm thực hiện 08 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Kết quả
có 02 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 02 chỉ tiêu đạt, 04 chỉ
tiêu chưa đạt. Đánh giá chi tiết kết quả thực hiện, nguyên
nhân thành công và hạn chế của các chỉ tiêu được thể hiện
cụ thể trong phụ lục kèm theo.
Trung ương Hội Sinh viên đã triển khai 2 đề án, 2
chương trình; 01 đề án chưa được ban hành. Đề án “Tăng
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hóa cho sinh viên giai đoạn 2015 – 2018” đã được các cấp
bộ Hội tích cực triển khai, góp phần giáo dục và định
hướng sinh viên tham gia thực hiện tốt chủ chương, chính
sách của Đảng và Nhà nước. Đề án “Phát triển Quỹ Hỗ trợ
và Phát triển sinh viên Việt Nam” đã vận động đạt 8,7 tỷ
đồng vốn điều lệ; trao 2,52 tỷ đồng học bổng cho sinh viên.
Trong nhiệm kỳ, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng 09 Giải thưởng
9/1 dành cho các tập thể, cá nhân có mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu; Ban
hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên
5 tốt" cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung); Ban hành Quy chế Giải thưởng “Sao
Tháng Giêng” (sửa đổi, bổ sung).
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Đề án “Chung cư thủ khoa” chưa thể triển khai thực hiện
do có sự thay đổi về các điều kiện khách quan. Chương
trình “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên” và Chương trình “Huấn
luyện kỹ năng cho cán bộ Hội Sinh viên các cấp” được
triển khai hiệu quả.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những mặt thành công
Các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội
ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng
bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn
cơ sở.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh
mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh
viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng
lớp sinh viên toàn diện. Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ
động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh
viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách
làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ
đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm,
có những bước phát triển rõ rệt.
Công tác phát hiện mô hình, nhân rộng điển hình
được quan tâm thực hiện ở các cấp. Việc ứng dụng công
nghệ thông tin ngày càng phổ biến, mang lại nhiều giá trị
tích cực cho công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động.
Hội Sinh viên các cấp đã chú trọng phát huy mặt tích cực
của mạng xã hội trong thúc đẩy phong trào, tăng tính hiệu
quả trong tiếp cận sinh viên. Việc tổ chức các hoạt động
điểm, các chương trình tạo mẫu được thực hiện tốt ở cấp
Trung ương và một số tỉnh, thành phố lớn.
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Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam
vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và
chất lượng. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, đạt
kết quả tốt. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt
Nam, Báo Sinh viên Việt Nam tiếp tục phát huy chức
năng nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ
sinh viên. Tổ chức Hội ở nước ngoài ngày càng phát triển
cả về chất lượng và số lượng, trở thành hạt nhân tập hợp,
đoàn kết sinh viên ở ngoài nước, đóng góp không nhỏ vào
sự lớn mạnh chung của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.
2. Hạn chế, nguyên nhân
2.1. Hạn chế
Tại một số trường cao đẳng, việc triển khai phong
trào “Sinh viên 5 tốt” chưa hiệu quả. Công tác tuyên
truyền, giới thiệu phong trào chưa thu hút, hấp dẫn ở nhiều
đơn vị. Một số cơ sở Hội chỉ tổ chức thực hiện tốt công tác
bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, chưa có giải
pháp thường xuyên triển khai các hoạt động tạo môi trường
để sinh viên tham gia phong trào. Công tác nắm bắt, định
hướng dư luận sinh viên ở một số thời điểm, một số đơn vị
chưa được quan tâm; phản ứng trước các tình huống mới,
phát sinh còn chậm, lúng túng. Các hoạt động tạo môi
trường để sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
chưa có nhiều đột phá, chưa tận dụng được nguồn lực và
tiềm năng của sinh viên. Công tác kết nối, phát huy các
gương “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương chưa được cơ sở
quan tâm đầu tư. Công tác hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho
sinh viên ở một số cơ sở Hội chưa được quan tâm, hoặc
thực hiện nhưng chưa hiệu quả.
Một số đơn vị Hội cấp tỉnh, cấp trường chưa thực
hiện tốt vai trò đại diện sinh viên trong một số vụ việc cụ
thể. Vai trò của tổ chức Hội Sinh viên ở một số đơn vị, địa
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phương còn mờ nhạt. Phương thức hoạt động tại một số
đơn vị thiếu sáng tạo, còn theo lối mòn, chưa đáp ứng được
nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên. Chất lượng hoạt
động của Hội Sinh viên các trường cao đẳng trực thuộc
Trung ương chưa cao. Công tác chuẩn bị, tạo nguồn cán bộ
Hội ở một số đơn vị chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức.
Một số đơn vị chưa dành sự quan tâm cho công tác phát
hiện, bồi dưỡng sinh viên đảm nhận các vị trí chủ chốt.
Công tác sinh hoạt chi hội còn gặp nhiều khó khăn trong
điều kiện học chế tín chỉ. Việc triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý hội viên tại các cấp bộ Hội
còn chậm. Hiệu quả của việc tham mưu thực hiện Quyết
định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 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 cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
cho cán bộ Hội còn chưa đồng đều ở các cơ sở Hội. Việc
tham mưu tháo gỡ khó khăn trong công tác thành lập mới tổ
chức, trong cơ cấu tổ chức Hội tiến triển chậm.
Công tác kiểm tra ở một số đơn vị chưa hiệu quả, vai
trò của Ban Kiểm tra ở một số đơn vị chưa được phát huy.
Công tác thông tin báo cáo chưa được thực hiện nghiêm
túc. Chất lượng báo cáo của một số đơn vị còn thấp, số liệu
báo cáo của một số đơn vị còn thiếu chính xác.
Một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ IX chưa hoàn thành.
Một số hoạt động điểm, quy mô toàn quốc xác định trong
chương trình hàng năm chưa thực hiện được. Đề án
“Chung cư Thủ khoa” chưa được triển khai.
2.2. Nguyên nhân
Các hạn chế trên có nguyên nhân khách quan do tác
động từ mặt trái của sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc
tế, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch đã
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ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của một
bộ phận sinh viên; sự phân hóa tâm lý và sự đa dạng trong
nhu cầu của sinh viên ngày càng cao; một bộ phận không
nhỏ sinh viên phải đi làm thêm để trang trải kinh phí học
tập, sinh hoạt. Công tác tuyển sinh của nhiều trường, đặc
biệt là các trường cao đẳng ở một số địa phương gặp nhiều
khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến quy mô và hoạt động của
Hội sinh viên. Điều kiện để tổ chức hoạt động Hội và
phong trào sinh viên còn hạn chế, công tác xã hội hóa
nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn; việc sửa đổi Nghị định
45/2010/NĐ-CP qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý
hội của các ngành chức năng còn chậm.
Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là các nguyên nhân chủ quan:
- Việc thiết kế, xây dựng một số hoạt động phong
trào tại địa phương, đơn vị chưa dựa trên các kết quả khảo
sát, đánh giá tình hình và nhu cầu của sinh viên.
- Công tác chỉ đạo triển khai phong trào ở một số
Hội Sinh viên các tỉnh thành phố, Hội Sinh viên các đại
học, học viện, các trường đại học, cao đẳng chưa quyết liệt
và bài bản, chưa bám sát yêu cầu và chủ trương của Hội
cấp trên; công tác triển khai, đôn đốc chưa kịp thời. Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam trong một số thời điểm
thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, một số hoạt động triển khai
gấp, gây khó khăn cho cơ sở.
- Một bộ phận cán bộ Hội cấp cơ sở có thời gian đảm
nhiệm chức vụ ngắn, thiếu kinh nghiệm, dẫn tới chưa đủ
năng lực để cụ thể hoá phong trào, chưa làm tốt công tác
thu hút, tập hợp và định hướng cho sinh viên.
- Tổ chức Hội tại một số địa phương, đơn vị chưa
chủ động trong việc phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị
của Đoàn Thanh niên; chưa chủ động tham mưu cấp uỷ,
chính quyền tạo điều kiện triển khai phong trào.
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3. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền
tạo điều kiện cho công tác Hội và phong trào sinh viên; tiếp
tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào
“Sinh viên 5 tốt” và có các biện pháp nâng cao giá trị của
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các tổ chức, doanh
nghiệp, nhà trường, cộng đồng và xã hội. Chú trọng thực
hiện các hoạt động tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt
danh hiệu. Tích cực giới thiệu hội viên, sinh viên tiêu biểu,
"Sinh viên 5 tốt", sinh viên đạt giải thưởng "Sao Tháng
giêng" đến các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
Thứ ba, đa dạng hoá hình thức nắm bắt nhu cầu, tư
tưởng, dư luận sinh viên. Chủ động điều chỉnh nội dung,
phương thức hoạt động để đa dạng hoá các hoạt động của
Hội, đáp ứng tối đa nhu cầu chính đáng của sinh viên.
Thực hiện thật tốt vai trò cầu nối giữa sinh viên với nhà
trường, vai trò đại diện quyền lợi hợp pháp chính đáng của
sinh viên trước nhà trường, xã hội.
Thứ tư, kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất
lượng tổ chức Hội. Tập trung thực hiện tốt công tác phát
hiện, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội. Kiên trì mô hình
Chủ tịch Hội Sinh viên trường là sinh viên. Làm tốt công
tác tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng các
mô hình và điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò của Hội
Sinh viên các tỉnh, thành phố lớn, các đại học vùng trong
việc tổ chức hoạt động cụm, hỗ trợ các đơn vị yếu và tạo
động lực phát triển phong trào.
Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trên mọi mặt của công tác Hội và phong trào sinh viên,
trong đó tập trung triển khai xây dựng và quản lý hệ thống
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cơ sở dữ liệu Hội viên; tận dụng tối đa các yếu tố tích cực
của mạng xã hội trong tuyên truyền, giới thiệu hoạt động
Hội và vận động sinh viên tham gia phong trào.
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PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN VIỆT NAM
NHIỆM KỲ X (2018 - 2023)
I. BỐI CẢNH CHUNG VÀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN
1. Bối cảnh chung
Trong những năm tới, hòa bình, độc lập dân tộc, dân
chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới và
khu vực. Kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần
thứ tư tạo cơ hội vươn lên, bứt phá của nhiều nước trên
thế giới. Tại các quốc gia, khoa học công nghệ cùng với
khởi nghiệp sáng tạo sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh tế, loại
hình sản xuất, nghề nghiệp và việc làm mới. Công nghệ
thông tin, mạng xã hội đã xóa bỏ khoảng cách địa lý,
không gian và thời gian. Sinh viên đứng trước cơ hội đồng
thời cũng là thách thức trước việc tiếp nhận tri thức, thành
tựu tinh hoa của thế giới, từ đó thấy rõ trách nhiệm trong
việc học tập, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, sáng
tạo, khởi nghiệp dựng xây đất nước. Trong nước, toàn
Đảng, toàn dân đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kinh tế từng
bước tăng trưởng. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết
29-NQ/TW 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 trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế” đã tạo môi trường thuận lợi
cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, phấn
đấu, rèn luyện trở thành những công dân tốt, nguồn nhân
lực chất lượng cao của đất nước.
Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực trong thời
gian tới dự báo còn nhiều phức tạp. Chủ nghĩa dân tộc hẹp
47

hòi, chủ nghĩa dân túy, vấn đề an ninh chủ quyền, tôn giáo
cực đoan và xung đột kinh tế sẽ tiếp tục tác động tới các
quốc gia trên thế giới. Trong nước, tình hình kinh tế - xã
hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà
Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa
hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế
giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch
nhằm chống phá nước ta. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo
đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong lĩnh
vực giáo dục, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập sẽ tác động lớn tới ngành giáo dục, đòi hỏi các
trường đại học, cao đẳng phải tăng tính tự chủ trong hoạt
động và tài chính. Sự thay đổi chức năng quản lý Nhà
nước đối với các trường cao đẳng; công tác quy hoạch
mạng lưới các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước có
sự thay đổi sẽ tác động trực tiếp tới công tác Hội và phong
trào sinh viên.
2. Tình hình sinh viên
Sinh viên là bộ phận thanh niên ưu tú, có lòng yêu
nước nồng nàn, giàu tri thức, năng động, sáng tạo, có khả
năng thích ứng, có khát vọng vươn lên. Đại bộ phận sinh
viên quan tâm đến những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa
của đất nước; xác định động cơ học tập đúng đắn, có năng
lực sáng tạo, có lối sống đẹp; ứng xử văn minh, có ý thức
gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của
dân tộc.
Với sự phát triển không ngừng của khoa học công
nghệ, cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên cũng được
mở rộng, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong học tập,
không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn vươn xa ra
toàn thế giới. Khả năng thích ứng và thích nghi với sự
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năng động và yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng
sẽ là một trong những đặc điểm nổi trội của sinh viên
trong những năm tới. Xu thế khởi nghiệp đang ngày càng
trở lên phổ biến. Thể chất của sinh viên được dự báo là
sẽ ngày càng được cải thiện. Điều kiện sống của sinh
viên ngày càng được tăng lên, cơ hội được chăm sóc sức
khỏe và thăm khám định kỳ được thực hiện thường
xuyên và thuận lợi hơn. Dự báo trong những năm tới,
sinh viên vẫn tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong tham
gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và là đối tượng tích
cực trong tham gia đóng góp tiếng nói, ý tưởng vào các
quyết định, chính sách quan trọng của đất nước.
Trước tác động của các yếu tố tiêu cực của quá trình
hội nhập, không tránh khỏi việc vẫn còn một bộ phận nhỏ
sinh viên thiếu ý chí, bản lĩnh, không làm chủ được bản
thân, chạy theo lối sống thực dụng, lai căng, tôn thờ giá trị
vật chất và lối sống hưởng thụ, thờ ơ với tình hình chính
trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và vô cảm với
những hiện tượng xã hội diễn ra trong cuộc sống. Sinh
viên sẽ tiếp tục là đối tượng mà các thế lực thù địch quan
tâm, kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống phá
Đảng, Nhà nước và gây rối trật tự, an ninh xã hội. Trong
học tập, việc làm sẽ còn nhiều thách thức: kỹ năng tự
nghiên cứu, tự học còn hạn chế; điều kiện vật chất phục vụ
học tập và thực hành nghề còn thiếu thốn, khó khăn và
chưa đồng bộ; trình độ ngoại ngữ, tin học dù được cải
thiện song vẫn còn khoảng cách khá xa với các nước trong
khu vực. Điều kiện học tập, cơ hội nghề nghiệp của sinh
viên tại các khu vực, vùng miền trong cả nước vẫn sẽ tồn tại
nhiều khoảng cách, chênh lệch. Tình trạng một bộ phận nhỏ
sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vẫn tiếp diễn.
Bối cảnh và tình hình sinh viên năm năm tới đòi hỏi
Hội Sinh viên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp
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đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, đồng hành với
sinh viên trong thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình
nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học,
ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đất nước giàu
mạnh, văn minh.
II. MỤC TIÊU
Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách
mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học
tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ
mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri
thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn
lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với
cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.
Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững
mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh
viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong
và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng
tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM
1. 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập
về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.
2. 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức
ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên.
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3. Ít nhất 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5
tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
4. 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức
ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
5. Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng,
sáng kiến.
6. 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức
ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho
sinh viên.
7.100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động
hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.
8.Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất
5 ngày tình nguyện.
9. Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó
ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định.
10. Hội Sinh viên các cấp vận động ít nhất 250 tỷ
đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.
11. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên
V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ
PHONG TRÀO SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2018 - 2023
1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập
tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt)
1.1. Công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh
viên 5 tốt”
- Quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò chủ đạo của
phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong phong trào sinh viên
Việt Nam của các cấp bộ Hội, xác định mục tiêu là sự chủ
động rèn luyện, phấn đấu tham gia phong trào của đông
đảo sinh viên. Đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền
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phong trào, giá trị danh hiệu và các tấm gương “Sinh viên
5 tốt”, cựu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” thành
đạt tới sinh viên, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà
trường, các ngành có liên quan và các doanh nghiệp, đơn
vị tuyển dụng lao động thông qua nhiều hình thức truyên
truyền, đặc biệt là mạng xã hội.
- Hướng dẫn triển khai phong trào, kịp thời sửa đổi,
bổ sung tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” phù hợp với
tình hình mới và đặc thù khối ngành đào tạo. Tập trung
triển khai các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên tiệm cận tiêu
chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Chú trọng tổng kết và
nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả trong triển khai
phong trào. Quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ đơn vị
triển khai phong trào chưa tốt.
- Thực hiện tốt các khâu triển khai phong trào, từ
đăng ký, đánh giá, bình xét, tuyên dương và phát huy “Sinh
viên 5 tốt”. Tổ chức đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu ngay
từ đầu năm học; thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác
theo dõi, đánh giá, bình xét và tuyên dương danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt”; có giải pháp cụ thể phát huy “Sinh viên 5
tốt” làm động lực phát triển phong trào thông qua các diễn
đàn, chương trình giao lưu “Sinh viên 5 tốt”, câu lạc bộ
“Sinh viên 5 tốt”.
- Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương,
nhà trường, phối hợp với các ban, ngành quan tâm, tạo cơ
chế, điều kiện trong việc tổ chức, triển khai phong trào
“Sinh viên 5 tốt”, xác định phong trào là một giải pháp
tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
- Thực hiện các hoạt động kết nối “Sinh viên 5 tốt”
với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm,
kiến tập, thực tập, học bổng; phát huy gương “Sinh viên 5
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tốt” trong việc hỗ trợ triển khai phong trào thông qua các
hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
- Phát huy vai trò của Báo Sinh viên Việt Nam và các
đơn vị truyền thông thuộc Hội Sinh viên các cấp trong
tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho sinh
viên rèn luyện các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
1.2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức
- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày
24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ
trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên,
thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ
tướng Chính phủ.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các nội dung: tổ
chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giới thiệu các
nội dung cốt lõi tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải
pháp, việc làm cụ thể.
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng trong sinh viên. Chú trọng công tác tuyên truyền,
học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng
vào thực tiễn công tác và đời sống sinh viên. Đổi mới cách
thức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các
Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Vận động sinh viên
tham gia tích cực Hội thi “Ánh sáng soi đường”. Mở rộng
phạm vi các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư
tưởng tới sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài.
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- Tổ chức đa dạng các các hoạt động giáo dục truyền
thống lịch sử dân tộc, các hoạt động về nguồn, hành trình
đến địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc,
tôn tạo và phát huy địa danh lịch sử, văn hóa của dân tộc,
phối hợp tổ chức “Thắp nến tri ân” vào dịp 27/7 hàng năm.
Tổ chức các chương trình giáo dục nhân dịp kỷ niệm các
ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của Đoàn, Hội. Tổ
chức các hoạt động giáo dục về truyền thống học sinh, sinh
viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, các tấm gương
cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu qua các thời kỳ,
các kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho
sinh viên. Tập trung giáo dục về lòng nhân ái, tính trung
thực, tinh thần trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao
động, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường. Phát
huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những tấm
gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, người nổi
tiếng, người của công chúng đối với hội viên, sinh viên.
Tuyên truyền về những tấm gương, hành động đẹp trên
các kênh truyền thông và mạng xã hội. Tiếp tục triển khai
Đổi mới việc triển khai Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin
tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; Cuộc
vận động “Hình thành thói quen tốt trong sinh viên”;
Chương trình “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện
đẹp”; Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa
bình”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt
Nam”... coi trọng giáo dục bằng hình thức nêu gương,
nhân rộng điển hình tốt. Chủ động phê bình, đấu tranh với
các biểu hiện sai trái, hành vi lệch chuẩn của sinh viên,
tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà
trường. Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các
hoạt động lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước đến
bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
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- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc
phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm của sinh viên với Tổ
quốc, với chế độ Xã hội chủ nghĩa, ý thức bảo vệ chủ
quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong sinh viên.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền và
phổ biến pháp luật trong sinh viên, hướng sinh viên phấn
đấu trở thành công dân gương mẫu. Lựa chọn nội dung,
đổi mới hình thức tuyên truyền về pháp luật, các chính
sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các “Ngày pháp
luật”, chương trình “Quốc hội trẻ”. Thành lập và duy trì
hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền pháp
luật, câu lạc bộ Luật gia tương lai trong sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát huy ý tưởng,
chuyên môn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên
giới, biển, đảo, chủ quyền quốc gia. Đổi mới hình thức tổ
chức chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”.
- Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng và
định hướng dư luận trong sinh viên. Xây dựng tài liệu
hướng dẫn phương pháp, kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin
tiêu cực, kỹ năng tự phòng ngừa cho đội ngũ cán bộ Hội
và sinh viên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên
tạc, bóp méo thông tin của các thế lực thù địch. Phối hợp
tổ chức các tổ nắm bắt dư luận sinh viên, đội sinh viên
xung kích.
- Đổi mới phương thức giáo dục của Hội theo hướng
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các
hoạt động tuyên truyền, các công cụ nắm bắt và định hướng
thông tin cho sinh viên trên internet và mạng xã hội.
1.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức cho sinh viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng
của việc nghiên cứu khoa học.
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- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm định hướng ý thức,
trách nhiệm và động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên;
hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu
khoa học; tư duy độc lập, sáng tạo, nâng cao khả năng tự
học, tự nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi; nâng cao tính chủ
động sinh viên trong tham gia nghiên cứu khoa học. Xây
dựng diễn đàn trên mạng, cổng thông tin về nghiên cứu
khoa học sinh viên.
- Tăng cường tổ chức các cuộc thi học thuật, olympic
các môn chuyên ngành; hội nghị nghiên cứu khoa học ở cấp
trường, liên trường, liên ngành với sự tham gia của sinh
viên, nhà khoa học, giảng viên trẻ và các doanh nghiệp. Tạo
môi trường cho sinh viên tham gia các diễn đàn, công bố các
kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường tỷ lệ sinh viên là
chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Tổ chức các hoạt động khuyến khích sinh viên đọc
sách góp phần xây dựng “văn hóa đọc” trong sinh viên.
Xây dựng các kênh thông tin hỗ trợ sinh viên quảng bá,
giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và trao đổi,
tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước thông qua các
thư viện, ngân hàng tư liệu, đề tài trực tuyến. Tiếp tục
thực hiện dự án đưa sách từ nước ngoài về Việt Nam. Phát
huy vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
trong hỗ trợ sinh viên học tập nghiên cứu khoa học.
- Chú trọng phát triển câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học
thuật, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, giảng viên
trẻ trong tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ, đội,
nhóm học thuật. Tổ chức thường xuyên các buổi nói
chuyện với các nhà khoa học nổi tiếng, chuyên gia đầu
ngành, lãnh đạo địa phương; tổ chức các hoạt động tham
quan, kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tế. Tổ chức
“Diễn đàn khoa học sinh viên Việt Nam toàn cầu”. Hội
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Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức diễn đàn nghiên
cứu khoa học sinh viên quốc tế.
- Tiếp nhận và tập hợp các nguồn lực hỗ trợ sinh
viên học tập, nghiên cứu. Phối hợp với các doanh nghiệp,
quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển, ứng dụng các công trình
nghiên cứu của sinh viên vào thực tiễn, tăng cơ hội khởi
nghiệp cho sinh viên. Tổ chức các đợt tham quan học tập
trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo,
nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh thông qua mô
hình “Học tập từ thực tiễn”, “Học kỳ doanh
nghiệp”…Phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn đặt
hàng các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cho
sinh viên.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao
trong các kỳ thi olympic, nghiên cứu khoa học, trong các
cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn quốc và quốc
tế. Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên học tập,
tham gia việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về
giáo dục đào tạo. Tham mưu với Đảng, Nhà nước ban
hành chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ và phát huy tài năng
trẻ, ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên.
- Tổ chức thường niên các cuộc thi sáng kiến, sản
phẩm sáng tạo, các“Ngày hội sinh viên sáng tạo” theo
hướng ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào giải quyết
các vấn đề mới trong thực tiễn. Triển khai cuộc vận động
“Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo” thông qua việc chia
sẻ, trao đổi ý tưởng sáng tạo trên ứng dụng di động “Sáng
tạo trẻ”.
1.4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Tuyên truyền rộng rãi về hoạt động tình nguyện đến
hội viên, sinh viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào
mục đích, ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện, các mô
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hình cách làm hay, các công trình, tấm gương sinh viên tình
nguyện tiêu biểu.
- Tiếp tục triển khai các mô hình “Ngày Thứ bảy
tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; các chiến dịch sinh
viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện Mùa
đông”, “Xuân tình nguyện”; chương trình “Tiếp sức mùa
thi”, “Tiếp sức đến trường”. Duy trì hiệu quả hoạt động
của các câu lạc bộ, đội, nhóm vận động hiến máu tình
nguyện, phối hợp tổ chức thực hiện “Ngày hội hiến máu
tình nguyện”, xây dựng “Ngân hàng máu sống”, “Ngân
hàng máu hiếm” trong sinh viên. Mở rộng, duy trì các
hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia; tiếp
nhận và điều phối các hoạt động sinh viên quốc tế tình
nguyện tại Việt Nam. Tăng cường các hoạt động hướng về
Tổ quốc của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Tổ
chức tốt các đội hình sinh viên tình nguyện dạy ngoại ngữ.
Phấn đấu 100% Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có
hoạt động tình nguyện tại nước sở tại.
- Khuyến khích các cấp bộ Hội tổ chức các chương
trình, dự án tình nguyện theo hướng dài hạn, bền vững tại
một địa phương. Tổ chức cuộc thi dự án tình nguyện để tăng
tính sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động tình nguyện.
Tăng cường phối hợp, kết nối giữa các cấp bộ Hội nhằm
đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn trong các hoạt động
tình nguyện. Tham mưu các cấp có hình thức ghi nhận,
khuyến khích hỗ trợ sinh viên tham gia các hoạt động tình
nguyện. Tập trung vào các hoạt động hướng với nhu cầu
thực tế, giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương, đơn
vị, các địa bàn khó khăn, biên giới hải đảo. Chú trọng thành
lập các đội hình chuyên môn của sinh viên tham gia phát
triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị
văn minh; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó
với biển đổi khí hậu và an sinh xã hội… Vận động nguồn
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lực từ sinh viên Việt Nam và xã hội xây dựng 01 công trình
tại quần đảo Trường Sa.
- Đẩy mạnh xây dựng, ứng dụng các phần mềm, diễn
đàn mạng xã hội kết nối các thông tin, nhu cầu để hoạt
động tình nguyện triển khai kịp thời, hiệu quả; xây dựng
ứng dụng quản lý hoạt động tình nguyện; phát huy và định
hướng các đội nhóm tình nguyện chưa thuộc tổ chức Hội.
Cung cấp tài liệu, tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng tổ
chức và thực hiện các hoạt động tình nguyện.
1.5. Sinh viên rèn luyện thể chất
- Tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên việc học tập và
làm theo tấm gương của Bác về rèn luyện thể dục, thể thao,
xây dựng ý thức tự giác tập luyện thể dục, thể thao trong
sinh viên. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh
viên tập luyện một môn thể thao”.
- Tổ chức các hoạt động thể thao phong trào nhằm thu
hút sinh viên tham gia tập luyện, thi đấu, rèn luyện sức
khỏe, trong đó quan tâm tổ chức các hoạt động thể thao
dành cho sinh viên nữ. Hằng năm, các cấp bộ Hội tổ chức
“Ngày hội sinh viên khỏe”; định kỳ tổ chức các giải thể
thao trong sinh viên. Tăng cường các hoạt động giao lưu
thể thao giữa sinh viên các trường trong địa phương, giữa
các các trường trong cụm hoạt động. Phối hợp tổ chức giải
bóng đá sinh viên toàn quốc hàng năm.
- Nghiên cứu tổ chức một số giải thể thao sinh viên
bán chuyên, lâu dài, mang tính hiện đại và hội nhập quốc
tế, hướng tới thành tích cao nhằm tạo môi trường để phát
hiện, phát huy sinh viên có tài năng thể thao. Mở rộng quy
mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam” tại nhiều
tỉnh, thành phố, bổ sung thêm các môn thể thao trong
chương trình thi đấu.
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- Củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm thể
thao của sinh viên. Tham mưu với nhà trường về việc sử
dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức
khỏe của sinh viên. Liên hệ, phối hợp chính quyền địa
phương trên địa bàn giới thiệu các địa điểm tập luyện thể
dục, thể thao với những chính sách ưu đãi cho sinh viên.
Phấn đấu 100% sinh viên có điều kiện tiếp cận các thiết chế
văn hóa, thể dục thể thao. Phối hợp với ngành giáo dục và
đào tạo, ngành y tế, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tham
mưu các chương trình, đề án nâng cao thể lực, phát triển
thể chất, tầm vóc cho sinh viên Việt Nam; quan tâm tư vấn
chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hằng ngày cho sinh viên để
đảm bảo sức khỏe học tập và rèn luyện.
1.6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về
hội nhập quốc tế; thời cơ và thách thức trong quá trình hội
nhập quốc tế; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của
việc chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ
năng hội nhập quốc tế.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến
thức, kỹ năng ngoại giao, văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng
xử tại các hội nghị, hội thảo, các hoạt động giao lưu quốc
tế cho sinh viên.
- Xây dựng khung kỹ năng cho sinh viên trong hội
nhập quốc tế, với các tiêu chí cụ thể. Nâng cao bản lĩnh
trong hội nhập quốc tế cho sinh viên cần gắn liền với giáo
dục ý thức giữ vững bản sắc dân tộc, khát vọng nâng cao
vị thế của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Tổ chức “Ngày văn hóa” về cộng đồng ASEAN và
các nước trên thế giới. Phối hợp, tham gia tổ chức các
chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa sinh viên
Việt Nam với lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt
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Nam, với sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực
và thế giới.
- Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm
ngoại ngữ, tin học, tạo môi trường để sinh viên thực hành
tiếng Anh, tin học. Khuyến khích sinh viên sử dụng thành
thạo 01 ngoại ngữ và biết thêm 01 ngoại ngữ khác và có
khả năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Tổ chức định kỳ cuộc thi “Olympic tiếng Anh
sinh viên toàn quốc”, “Liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm
tiếng Anh toàn quốc”, chương trình English camp, cuộc
thi hát tiếng Anh…
- Tổ chức các hoạt động kết nối giữa Hội Sinh viên các
tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên các trường với Hội Sinh viên
Việt Nam ở nước ngoài, với các tổ chức sinh viên quốc tế.
Tổ chức, khuyến khích sinh viên tham gia các hội thảo, diễn
đàn, tọa đàm khu vực, quốc tế nhằm tăng cường sự tự tin và
năng lực ngoại ngữ.
2. Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên
- Tăng cường tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ
cho sinh viên khó khăn, sinh viên khuyết tật; xây dựng các
quỹ hỗ trợ học tập, quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng
hỗ trợ sinh viên phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ
sở Hội. Tiếp tục phát huy Quỹ hỗ trợ và Phát triển sinh viên
Việt Nam hướng đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong học tập; mở rộng phạm vi hỗ trợ cho sinh
viên tài năng, sinh viên có ý tưởng sáng tạo hoặc công trình
nghiên cứu khoa học có chất lượng.
- Chủ động tham mưu với nhà trường, các cấp tạo cơ
chế hỗ trợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều
kiện cơ sở vật chất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
trong suốt quá trình học tập. Triển khai mô hình vận động
mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ một sinh viên
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có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai có hiệu quả các hoạt
động hỗ trợ sinh viên vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng
chính sách xã hội, nguồn vốn địa phương, nguồn vốn từ
các tổ chức kinh tế xã hội trong sinh viên. Triển khai hiệu
quả chương trình “Tiếp sức đến trường” hàng năm. Phấn
đấu không có sinh viên phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó
khăn. Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các
hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học,
xin học bổng.
- Tổ chức đánh giá nhu cầu, năng lực sinh viên, cập
nhật những yêu cầu kỹ năng trong nghề nghiệp, việc làm
định kỳ; tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành
xã hội theo ngành học cho sinh viên trong các hoạt động
tập thể, sinh hoạt chi hội, trên diễn đàn, mạng xã hội... Biên
soạn tài liệu “Khung kỹ năng thực hành xã hội”, các clip,
infographic hướng dẫn một số kỹ năng thực hành xã hội và
tiêu chuẩn, cách thức đánh giá kỹ năng của sinh viên. Tổ
chức các lớp huấn luyện, tập huấn, các hoạt động tạo môi
trường cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
Chú trọng phát triển các câu lạc bộ kỹ năng trong các nhà
trường. Phát huy hiệu quả vai trò các trung tâm, nhà văn
hóa sinh viên trong các hoạt động, mô hình giáo dục kỹ
năng thực hành xã hội cho sinh viên.
- Thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu việc làm
của sinh viên; cung cấp thông tin thị trường lao động và
dự báo nhu cầu nhân lực cho sinh viên. Tổ chức các hoạt
động đào tạo bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm
việc làm, kỹ năng làm việc. Đổi mới phương thức tổ chức
các hoạt động “Ngày hội việc làm”, “Ngày tuyển dụng”,
“Tọa đàm sinh viên và nhà tuyển dụng”… Phối hợp xây
dựng các “Cổng thông tin việc làm”, tài liệu “Cẩm nang
nghề nghiệp” cho sinh viên. Tổ chức cho sinh viên thực
tập, tham quan, làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Thành
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lập và duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ “Nguồn nhân
lực” trong các nhà trường.
- Thực hiện các giải pháp xây dựng tinh thần khởi
nghiệp sáng tạo trong sinh viên. Triển khai hiệu quả Đề án
“Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tham mưu các cơ chế,
chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên. Tổ
chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong
sinh viên”. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, bộ tài
liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm khởi
nghiệp; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, khóa đào
tạo… nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị
kiến thức cho sinh viên về khởi nghiệp. Thành lập câu lạc
bộ khởi nghiệp tại các đại học, học viện, trường đại học,
cao đẳng. Xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi
nghiệp trực tuyến, chia sẻ các mô hình khởi nghiệp thành
công. Giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên
cho các nhà đầu tư, quỹ đầu tư. Phối hợp với Hội doanh
nhân trẻ, các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, chia sẻ kinh
nghiệm triển khai các ý tưởng trong thực tiễn.
- Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa,
nghệ thuật trong sinh viên. Tổ chức hiệu quả, các hội diễn
văn nghệ sinh viên, chương trình “Chào tân sinh viên”.
Đẩy mạnh phong trào sáng tác trong sinh viên trên nhiều
lĩnh vực, thể loại nghệ thuật. Thường xuyên tổ chức các
hoạt động, cuộc thi văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ
thuật sinh viên. Phát huy các “Câu lạc bộ văn hóa, nghệ
thuật” quần chúng trong sinh viên, định hướng giá trị
thẩm mỹ cho sinh viên. Chủ động nắm bắt, định hướng
nhu cầu và tổ chức các loại hình giải trí mới, hiện đại, lành
mạnh phù hợp với sinh viên và văn hóa Việt Nam.
- Thành lập các câu lạc bộ tư vấn tâm lý cho sinh
viên. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kịp thời chia sẻ, nắm
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bắt tâm tư, tình cảm và giúp sinh viên tránh các bệnh lý về
tâm lý. Xây dựng bộ công cụ, tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho sinh viên.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận
thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất
kích thích.
- Kiện toàn và phát huy các đơn vị sự nghiệp của Hội
các cấp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên,
hỗ trợ các cấp bộ Hội tổ chức các hoạt động phong trào.
3. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt
Nam vững mạnh
3.1. Công tác tổ chức cơ sở Hội
- Đổi mới công tác tuyên truyền, giới thiệu về Hội
Sinh viên và phong trào sinh viên trong nhà trường và xã
hội. Tập trung giới thiệu trên mạng xã hội, phản ánh đầy
đủ, kịp thời về hoạt động, kết quả hoạt động của Hội Sinh
viên các cấp. Biên soạn “Tài liệu tuyên truyền về tổ chức
Hội Sinh viên Việt Nam”.
- Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động
của Hội Sinh viên các cấp. Đảm bảo vai trò nòng cốt
chính trị của Đoàn Thanh niên trong định hướng hoạt
động Hội, công tác cán bộ của Hội. Nâng cao công tác
quản lý của Hội trong thành lập, tổ chức và hoạt động của
câu lạc bộ, đội, nhóm. Hỗ trợ, định hướng hoạt động và
từng bước tập hợp các câu lạc bộ, đội nhóm tự phát.
- Kiên trì kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu
quan cơ chế đặc thù trong thành lập Hội Sinh viên cấp tỉnh,
cấp trường. Tích cực vận động xây dựng tổ chức Hội Sinh
viên tại các trường ngoài công lập, trường quốc tế. Đẩy mạnh
công tác phát triển tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước
ngoài. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển thêm ít nhất 2
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Hội Sinh viên cấp tỉnh, 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước
ngoài và 5 Hội Sinh viên trực thuộc các tỉnh, thành phố.
- Thành lập hội đồng tư vấn, đồng hành với Hội Sinh
viên các cấp gồm những cá nhân có uy tín, người nổi tiếng
trên các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng trong xã hội nói chung
và với sinh viên nói riêng.
3.2. Công tác hội viên
- Xây dựng các giải pháp đồng bộ trong công tác quản
lý hội viên. Thực hiện đúng nguyên tắc, qui trình và thủ tục
kết nạp hội viên theo Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện
Điều lệ Hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, theo dõi và đánh giá hội viên. Có giải pháp
tích hợp các tiện ích vào thẻ hội viên.
- Nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục đổi mới
phương pháp và hình thức tập hợp sinh viên vào Hội, tăng
số lượng kết nạp hội viên mới trong nhiệm kỳ.
- Các cấp bộ Hội, đặc biệt là các chi hội, các câu lạc
bộ, tổ, đội, nhóm tổ chức các hoạt động thiết thực tạo môi
trường để hội viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
3.3. Công tác cán bộ Hội
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất
lượng, trưởng thành từ phong trào sinh viên. Chú trọng
công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ Hội,
đặc biệt từ nguồn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5
tốt” để giới thiệu tham gia các chức danh cán bộ của Hội
Sinh viên các cấp. Đảm bảo cán bộ Hội có bản lĩnh, kiến
thức vững vàng về tổ chức Hội, có kinh nghiệm thực
tiễn, giỏi kỹ năng trong tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ
chức triển khai chương trình, hoạt động Hội. Đề cao tính
thủ lĩnh và nêu gương của cán bộ Hội.
- Tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn cán
bộ Hội theo hướng phân cấp và theo chức danh. Phấn đấu
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100% cán bộ được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ.
Định kỳ tổ chức hội thi “Thủ lĩnh sinh viên”. Xây dựng,
ban hành “Sổ tay cán bộ Hội”. Triển khai nội dung và
hình thức tập huấn hấp dẫn, linh hoạt, thiết thực, ưu tiên
các nội dung, hình thức trải nghiệm thực tế.
- Xây dựng các công cụ tận dụng thế mạnh mạng xã hội
tạo môi trường để cán bộ Hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm
công tác, mô hình công tác Hội và phong trào sinh viên.
- Tăng tỷ lệ Chủ tịch Hội Sinh viên các trường đại học,
cao đẳng là sinh viên. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt
Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ
tướng 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
cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
3.4. Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng
- Nâng cao nhận thức của cấp bộ Hội và đội ngũ cán
bộ Hội Sinh viên về công tác kiểm tra của Hội. Quan tâm
củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.
- Phát huy vai trò của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên.
Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra theo chuyên
đề, đột xuất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra
và việc đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh
viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới
hình thức giao ban, kiểm tra trực tuyến để kịp thời theo dõi,
kiểm tra công tác Hội Sinh viên các cấp.
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng,
rèn luyện của cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ Hội chủ
chốt các cấp.
- Xây dựng đồng bộ các quy định, hướng dẫn đánh
giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Hội; qui chế thi đua khen
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thưởng. Phấn đấu xây dựng hệ thống trực tuyến đánh giá,
xếp loại thi đua các cơ sở Hội trực thuộc Trung ương. Tổ
chức xét, trao giải thưởng 9/1; tuyên truyền, giới thiệu nhân
rộng các mô hình, giải phát đạt giải mỗi năm học. Xét
chọn, tuyên dương các cơ sở Hội, các cá nhân tiêu biểu kịp
thời, đúng người, đúng việc.
3.5. Công tác chỉ đạo.
- Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo theo chuyên đề;
tăng cường các hoạt động giao ban trực tuyến giữa các cấp
bộ Hội, giữa các cơ sở Hội và với Hội Sinh viên Việt Nam
ở nước ngoài.
- Tăng cường tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân
rộng mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Hội và
phong trào sinh viên. Biên soạn các tài liệu phục vụ triển
khai các phong trào; hoàn thiện đồng bộ các quy định,
hướng dẫn đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở Hội.
- Xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ theo dõi,
phân công đơn vị phối hợp hỗ trợ các đơn vị yếu trong
công tác Hội và phong trào sinh viên. Đánh giá sự chuyển
biến tích cực của các cơ sở Hội yếu trực thuộc là tiêu chí
để đánh giá tổ chức Hội cấp trên.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 là đại hội của bản lĩnh, trí
tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Những
quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh
viên Việt Nam. Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt
Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua yêu
nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập,
hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng
Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tích cực rèn luyện trở
thành nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước giàu
mạnh, văn minh./.
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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X
-----------------Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Căn cứ Đề
án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt
Nam lần thứ X,
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TWHSV ngày
8/01/2018 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên
các cấp tiến tới đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam,
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần X, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 9 đến 11
tháng 12 năm 2018; dự đại hội có 690 đại biểu, lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, đại diện các Ban Đảng Trung ương,
các Bộ ngành, đoàn thể,
Sau khi thảo luận Báo cáo chính trị của Đại hội do
Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa
IX nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình Đại hội; Báo cáo kiểm
điểm công tác của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và tiến
hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023,
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023,
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội. Giao
Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa
X tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân
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Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX,
nhiệm kỳ 2013 - 2018.
3. Thông qua kết quả hiệp thương bầu Ban Chấp hành
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ
2018 - 2023 gồm 98 đồng chí. Thông qua kết quả hiệp
thương bầu Ban Thư ký và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ
tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.
Yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam khóa X và các cấp bộ Hội xây dựng chương trình
hành động thiết thực để tổ chức thực hiện thành công mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh
viên nhiệm kỳ X (2018 - 2023) đã được đại hội thông qua.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần X nhiệm kỳ 2018 - 2023 trân trọng đề nghị Đảng, Nhà
nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội, các bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính
quyền, thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh thường
xuyên quan tâm tới công tác Hội và phong trào sinh viên,
tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam học tập, rèn luyện,
trưởng thành.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 kêu gọi toàn thể các bạn
sinh viên Việt Nam bản lĩnh- học tập - sáng tạo - tình
nguyện - hội nhập, góp phần đắc lực vào công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X
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THƯ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN X GỬI HỘI VIÊN,
SINH VIÊN CẢ NƯỚC
Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần thứ X diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 09 đến ngày
11 tháng 12 năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Với tinh
thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, 690 đại biểu đã
thống nhất cao việc tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào
“Sinh viên 5 tốt” trong giai đoạn tới. Đại hội đã thống
nhất quyết tâm xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý
tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng
yêu nước, khát vọng vươn lên; chủ động học tập, sáng
tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có
đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức,
sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; tích cực tham gia
các hoạt động thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, với chế
độ XHCN, với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc
tế. Đại hội đã thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng Hội
Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai
trò đồng hành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh
viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đại hội kêu
gọi toàn thể sinh viên Việt Nam đang học tập trong và
ngoài nước:
1. Hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chế độ
XHCN thông qua những việc làm cụ thể: bền bỉ rèn luyện
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để nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng đạo
đức, tác phong để trở thành công dân gương mẫu, có lối
sống đẹp, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tham gia tích
cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Mỗi sinh viên hãy đề cao tinh thần cầu thị, ham học
hỏi: học ở thầy cô, học ở nhà trường, học ở bạn bè và những
điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy để xã hội thấy rằng sáng
tạo, dấn thân, năng động là những phẩm chất nổi trội của sinh
viên Việt Nam. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế đang chờ các bạn.
3. Hãy lan tỏa tinh thần chia sẻ, tình nguyện vì cộng
đồng, xã hội. Mỗi sinh viên là một câu chuyện đẹp trong
cuộc sống, trong các hoạt động tình nguyện, tham gia giải
quyết các vấn đề bức xúc của đơn vị, địa phương.
Các bạn hội viên, sinh viên thân mến!
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
và các thế hệ đi trước, để xứng đáng với lòng tin cậy sâu
sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm tròn trách
nhiệm của người trẻ hôm nay, từ Đại hội này, các bạn hội
viên, sinh viên hãy chung sức cùng Hội Sinh viên Việt
Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
giai đoạn 2018- 2023, vì sự phát triển của sinh viên Việt
Nam, vì sự thịnh vượng của Tổ quốc.
ĐẠI HỘI X - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
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DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN X

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn,
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí và các bạn,
Sau 2,5 ngày làm việc sôi nổi, trí tuệ, nghiêm túc,
khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam đã
hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Đại hội của chúng ta vinh dự được đón đồng chí
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng
chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão
thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh
hùng lực lượng 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, thể hiện tình cảm, trách
nhiệm với sinh viên và phong trào sinh viên cả nước.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng thể
hiện tình cảm, niềm tin yêu, sự kỳ vọng đối với sinh viên
và khẳng định vai trò to lớn của sinh viên trong thời kỳ
cách mạng 4.0; chỉ ra những mục tiêu, phương hướng lớn
và nhiệm vụ trọng yếu trong công tác Hội và phong trào
sinh viên; cũng như nhiệm vụ cấp bách của các cấp, các
ngành đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và
phát huy sinh viên.
Bài phát biểu của đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân
Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các
ý kiến trao đổi, đối thoại của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy
viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,
các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành thể hiện sự quan tâm
sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sinh
viên và Hội Sinh viên chúng ta; là những định hướng quan
trọng cho các bạn sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành.
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban
chấp hành Trung ương Hội khóa IX trình. Đại hội đã phát
huy dân chủ, hiệp thương bầu Ban chấp hành Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
gồm 98 đồng chí tiêu biểu đại diện cho hơn 1,3 triệu hội
viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ và
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đạo đức thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Tại
phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam khóa X đã hiệp thương bầu Ban Thư ký
gồm 30 đồng chí và Thường trực Trung ương Hội gồm
đồng chí Chủ tịch và 05 đồng chí Phó Chủ tịch. Đại hội
mong muốn và tin tưởng rằng Ban chấp hành Trung ương
Hội khóa X 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 nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam
lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thể hiện ý chí và quyết
tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây
dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản
lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa
xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng
tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có
đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức
khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, có khát vọng vươn lên; tích
cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng
đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.
Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững
mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh
viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong
và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội thống nhất cao
tiếp tục triển khai 01 phong trào và 02 chương trình, gồm:
phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình tư vấn, hỗ trợ
sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt
Nam vững mạnh.
Với những kết quả đạt được qua các phiên của Đại
hội, chúng ta vui mừng báo cáo với Đảng, Chính phủ,
ngành Giáo dục và đào tạo, ngành Lao động thương binh
và xã hội và sinh viên cả nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc
Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X đã thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Tại Đại hội này, nhiều đồng chí trong Ban Chấp
hành, Ban Thư ký Trung ương Hội khóa IX không tiếp tục
tham gia Ban Chấp hành khóa X. 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 Thư ký, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội
khóa IX đã chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường. 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 nước, 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, 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.
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Đại hội ghi nhận và biểu dương các cấp bộ Hội, hội
viên, sinh viên cả nước 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, truyền hình đã đến
dự và đưa tin về Đại hội.
Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảm ơn Thành
ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Ban
Quản lý Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán
bộ nhân viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô,
khách sạn La Thành, khách sạn Khăn Quàng đỏ, nhà khách
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… đã hỗ trợ, tạo điều
kiện góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh
viên Việt Nam lần thứ X cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh
viên bước 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 thứ X kêu gọi toàn thể các bạn sinh viên Việt Nam đang
học tập trong nước và ngoài nước phát huy truyền thống vẻ
vang của sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu thi đua đạt
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”.
Với niềm phấn khởi và tin tưởng, tôi xin tuyên bố bế
mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại
biểu, các đồng chí và các bạn.

76

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN
VIỆT NAM KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
----------TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Bùi Quang Huy

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam

2.

Nguyễn Minh Triết

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường
học TW Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam

3.

Bùi Minh Tuấn

UVBCH, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TW
Đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam

4.

Chu Hồng Minh

5.

Nguyễn Việt Quế Sơn

6.

Nguyễn Duy Minh

7.

Doãn Hồng Hà

Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Chính trị và Công tác học sinh,
sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Thư ký
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Nguyễn Thiên Tú

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên
Trường học TW Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát
triển Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam

Trịnh Thị Mai Phương

Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban
Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

10.

Nguyễn Quốc Huy

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam

11.

Vũ Thị Tuyết Mai

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên
Trường học TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam

8.
.

9.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành
đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thường
trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ
Chí Minh
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn,
Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng
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TT
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12.

Phạm Trung Thành

Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam

13.

Lê Thanh Hà

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

14.

Vương Toàn Thu Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư
ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành
đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hải Phòng

15.

Lư Thị Ngọc Anh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ

16.

Đoàn Quang Duy

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên

17.

Lê Văn Lương

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HSV Việt Nam tỉnh Nghệ An

18.

Hồ Hồng Nguyên

19.

Ngô Văn Thiện

20.

Phạm Kiều Hưng

21.

Nguyễn Văn Quang

22.

Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Bình

23.

Nguyễn Ngọc Minh
Anh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Bến Tre

24.

Trần Đăng Khoa

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Trà Vinh

25.

Đặng Hoàng Song
Phương

26.

Nguyễn Thị Ngân

27.

Đinh Vũ Khánh Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư
ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh
đoàn, Chủ tịch HSV Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học
Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP.
Hà Nội
Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học
Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành
phố Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn ĐH Huế, Chủ tịch Hội Sinh
viên ĐH Huế

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ
tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sài Gòn
Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học
Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Luật HN
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28.

Nguyễn Cẩm Tú

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Phương Đông

29.

Lò Khánh Linh

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tây Bắc

30.

H' Jôl Ayun

Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Nguyên

31.

Nguyễn Bá Cát

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chánh Văn phòng TW Hội Sinh viên Việt Nam

32.

Trịnh Ngọc Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương

33.

Vũ Hồng Luyến

34.

Lộc Minh Hiệp

35.

Thái Hải Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh

36.

Nguyễn Hồng Nhung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt
Nam tỉnh Vĩnh Phúc

37.

Bùi Đức Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ

38.

Nguyễn Hữu Tuất

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Thanh Hóa

39.

Trần Minh Trí

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên

40.

Trương Tấn Hùng

41.

Cao Lê Tùng Nghĩa

42.

Trần Thị Diễm Trinh

43.

Hồ Thị Ánh Tuyết

44.

Nguyễn
Phương

Thụy

Ủy viên Ban
Nam, Phó Bí
Hưng Yên
Ủy viên Ban
Nam, Phó Bí
Lạng Sơn

Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt
Nam tỉnh Khánh Hòa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Quảng Ngãi

Yến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Vĩnh Long
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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Bình Định
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Quảng Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Long An
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh
viên tỉnh Sơn La

45.

Huỳnh Thị Anh Thảo

46.

Hoàng Văn Thanh

47.

Lê Thị Cẩm Tú

48.

Lò Thị Thúy Hà

49.

Nguyễn Ngọc Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Đắk Lắk

50.

Vũ Thị Diệu Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh
viên tỉnh Quảng Ninh

51.

Lê Trung Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh
Kiên Giang

52.

Trần Trọng Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

53.

Nguyễn Đức Cương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

54.

Hứa Thanh Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

55.

Triệu Thị Huynh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Sư phạm Lào Cai

56.

Lê Ngọc Oanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Ngô Gia Tự

57.

Nguyễn Thị Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Hà Tĩnh

58.

Lê Văn Thi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tân Trào

59.

Nguyễn Thành Trung

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐSP Đà Lạt

60.

Đinh Thị Diên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Sư phạm Gia Lai
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61.

Cao Hoàng Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học An Giang

62.

Nguyễn Thị Bông

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

63.

Phan Hoàng Đăng
Khoa

64.

Huỳnh Mạnh Phương

65.

Nguyễn Ngọc Thanh
Trúc

66.

Nguyễn Thị Hương

67.

Nguyễn Tuấn Kiệt

68.

Trần Nhật Anh

69.

Thái Trọng Nghĩa

70.

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

71.

Phạm Anh Thơ

72.

Y Nhật Quang

73.

Ngô Đức Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Dược TP Hồ
Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học
Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí
Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư
phạm TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học
Luật TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên
trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sư
phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng
Công nghệ Thủ Đức TP. HCM
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội
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74.

Đoàn Hùng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

75.

Tạ Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội

76.

Trần Duy Phương

77.

Ngô Tuấn Sơn

78.

Vũ Thị Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐSP Hà Tây

79.

Nguyễn Quỳnh Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Sư phạm TW

80.

Đặng Minh Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cộng
đồng Hà Tây

81.

La Thị Mỹ Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

82.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

83.

Nguyễn Thúy Quỳnh

84.

Dương Công Đạo

85.

Nguyễn
Giang

86.

Vũ Văn Phong

87.

Nguyễn Hoàng Tín

88.

Trương Thanh Hào

89.

Nguyễn Thị Hồng Cúc

Thị

Hương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Thăng Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội, Chủ tịch HSV
trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái
Nguyên, Phó Chủ tịch HSV Việt Nam trường ĐH Sư phạm –
Đại học Thái Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch HSV Việt Nam trường Cao đẳng Kinh tế
- Tài chính Thái Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, UV BCH Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng, Phó Chủ
tịch Hội Sinh viên trường Đại học hàng hải Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Cần
Thơ, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Cần
Thơ, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Cần Thơ
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch HSV trường Đại học Xây dựng Miền
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Tây, Vĩnh Long

90.

Nguyễn Yến Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một

91.

Nguyễn Thị Mến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,
Chủ tịch HSV Việt Nam trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

92.

Lương Trung Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công
nghiệp Việt Trì, Phú Thọ

93.

Trần
Thị
Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hồng Đức

94.

Nguyễn An Thu Uyên

95.

Nguyễn Thị Quỳnh
Giang

96.

Nguyễn Đức Anh

97.

Trịnh Phạm Phương
Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai

98.

Vũ Đức Lượng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Định,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên
trường Đại học Vinh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch
Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính - Kế toán
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DANH SÁCH BAN KIỂM TRA
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA X

---------TT

Họ và tên

1.

Bùi Minh Tuấn

2.

Phạm Trung Thành

3.

Bùi Thị Thu Hằng

4.

Nguyễn Mạnh Linh

5.

Nguyễn Tất Toàn

6.

Lê Công Hùng

7.

Lâm Văn Tân

8.

Lê Khắc Nguyên Anh

9.

Nguyễn Thanh Huyền

Chức vụ

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh
niên Trường học TW Đoàn, Phó Chủ tịch Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Kiểm
tra Hội Sinh viên Việt Nam
Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam
Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Kiểm tra
Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm
tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh
niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch,
Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hà Nội,
Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Thanh niên trường
học Thành Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban
Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy
viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên
Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng
ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng, Ủy
viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên
Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng
Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Cần Thơ, Ủy
viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi
Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng
ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, Ủy
viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu
nhi Trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban
Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban
Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

88

10.

Phạm Ngọc Hải

11.

Tô Thị Duy Linh

12.

Thái Trọng Nghĩa

13.

Tạ Thị Thu Huyền

14.

Đặng Nguyên Bảo

15.

Đinh Thị Diên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh
Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch,
Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Khánh
Hòa, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi
Trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng ban
Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Kiên Giang, Ủy viên
Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh viên
trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban
Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm
tra Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội,
Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên
Việt Nam
Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh
viên trường Đại học Quy Nhơn, Ủy viên Ban
Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
trường CĐ Sư phạm Gia Lai, Ủy viên Ban Kiểm
tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại biểu Đại hội báo công dâng Bác

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
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Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thăm quan triển lãm Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành thăm quan triển lãm Đại hội
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối thoại với đại biểu Đại hội

Lãnh đạo các Bộ, ngành đối thoại với đại biểu dự Đại hội
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Chia tay đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX và các đồng chí
Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X
93

Đại biểu Đại hội tại Trung tâm thảo luận

Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên Việt Nam
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Đại biểu Đại hội

Chương trình Dạ hội chào mừng thành công Đại hội
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