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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, LẦN VI NHIỆM KỲ (2014 – 2017) 

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG: 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VI (2014 

- 2017) diễn ra trong không khí tuổi trẻ thành phố và Kinh tế - Luật ra sức thi đua học tập, rèn luyện 

chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử truyền thống của đất nước, thành phố Hồ Chí Minh (TP. 

Hồ Chí Minh), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG – HCM) và nhà trường như: Kỷ 

niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh; 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; 65 năm ngày truyền thống học sinh, Sinh viên Việt Nam; 20 ĐHQG – HCM Xây 

dựng – Phát triển và Hội nhập; 15 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật…  

Đồng thời, nhiệm kỳ này đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (2012 – 2017), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ X (2012 - 2017), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015 – 2020). Bên cạnh đó, 

tập thể Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã triển khai nhiều chương trình hành động phù hợp và 

thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG – HCM và Thành Đoàn TP. Hồ 

Chí Minh. 

 

1. Thuận lợi: 

- Đoàn Trường nhận luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của Thành Đoàn, Ban Cán 

sự Đoàn ĐHQG – HCM,  Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường trên từng nội dung hoạt động, lĩnh vực 

công tác. 

- Tập thể cán bộ Đoàn trường đoàn kết, có tinh thần đóng góp, cống hiến nhiệt tình tạo nên 

sức mạnh tập thể của Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật.  

- Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Kinh tế - Luật có tinh thần nhiệt huyết cao, năng động, 

sáng tạo, hoài bão lớn, yêu thích các hoạt động xã hội, chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, có 

tinh thần góp sức trẻ xây dựng trường, lớp, thành phố và xã hội; tạo nền tảng tốt cho việc tập hợp 

thanh niên của tổ chức Đoàn tại trường. 

- Cơ sở vật chất được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức các hoạt động. 

 

2. Khó khăn, hạn chế: 
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- Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội trên thế giới và trong nước có nhiều biến chuyển, tác 

động đến công tác nắm bắt tình hình dư luận trong ĐVTN. 

- Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các công cụ internet, mạng xã hội đã ảnh hưởng đến 

suy nghĩ, tư tưởng và hành động của ĐVTN.  

- Nhà trường áp dụng nhiều chương trình đào tạo, nhiều hệ đào đào tạo mới,yêu cầu ĐVTN 

phải tham gia học tập, tương tác, làm việc nhóm nhiều, gây khó khăn trong việc tham gia hoạt động 

đoàn thể. 

- Vẫn còn một số ít ĐVTN thờ ơ với các hoạt động Đoàn – Hội. 

 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG: 

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC: 

1. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh:  

Bám sát nội dung chỉ đạo của chỉ thị 03 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy 

mạnh việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, với mục tiêu chuyển trọng tâm, phát huy các giải pháp hiệu quả của các cơ sở, gắn với nhiệm 

vụ chính trị của nhà trường bằng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. 

Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 gắn với việc thực hiện cuộc 

vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội” và cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu 

hình thanh niên trường Đại học Kinh tế - Luật”1. Đoàn trường đã triển khai rộng rãi đến toàn thể 

ĐVTN ngay từ đầu năm học thông qua chương trình sinh hoạt công dân đầu năm. Ban hành các văn 

bản hướng dẫn, quán triệt các đơn vị trực thuộc, chi Đoàn xây dựng những công trình, phần việc 

làm theo lời Bác gắn với phương châm cụ thể qua từng năm học2. Định hướng các giải pháp thực 

hiện theo từng đối tượng đặc thù: đối với cán bộ, giảng viên trẻ gắn với phong trào 3 trách nhiệm, 

danh hiệu “Cán bộ, công chức trẻ, giỏi, thân thiện”, danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” làm trọng 

tâm phấn đấu, rèn luyện; đối với Sinh viên trọng tâm là phong trào Sinh viên 5 Tốt. 

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, Đoàn trường đã tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

                                                           

1 Cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội với các nội dung rèn luyện: Bản lĩnh – Sáng tạo – Trách nhiệm, cuộc vận 

động "Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật với các giá trị: Yêu nước – Đạo đức – Văn minh.  

2 Phương châm năm học 2014 – 2015: “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật đoàn kết, trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập – 

nghiên cứu khoa học, chia sẻ với cộng đồng, nói đi đôi với làm” và năm học 2015 – 2016: “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật trung thực, đoàn 

kết, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, chủ động hội nhập”. 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh3; đề ra những giải pháp thực hiện theo chỉ thị 05-CT/TW, trong đó 

chú trọng đầu tư các công trình phần việc làm theo lời Bác gắn với thực hiện chiến lược phát triển 

của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2021. 

Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc học tập và làm theo lời 

Bác; công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, thường xuyên và sâu rộng từ các cấp với nhiều 

hình thức sáng tạo, phong phú đa dạng4 kết hợp cùng các hoạt động, sân chơi giáo dục tìm hiểu về 

thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác5, lồng ghép các tiêu chí học tập và rèn luyện trong các hoạt 

động văn - thể - mỹ rộng khắp từ cấp trường tới cấp cơ sở6. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc tuyên dương danh hiệu “Thanh niên Kinh tế - Luật làm 

theo lời Bác” với hình thức và đối tượng tuyên dương đa dạng, rộng khắp, có giá trị tác động rộng 

rãi đến đông đảo ĐVTN7. Nâng cao hiệu quả việc nêu gương điển hình, tuyên dương các danh hiệu 

gắn với các cuộc vận động, thực hiện với hình thức sáng tạo, đa dạng, phong phú và trực quan sinh 

động; tuyên dương trang trọng các tấm gương tiêu biểu trong học tập – nghiên cứu khoa học, hoạt 

động Đoàn Hội, văn - thể - mỹ, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Công tác tuyên truyền trước và 

sau tuyên dương được thực hiện thường xuyên trên website Đoàn – Hội trường, hệ thống các mạng 

xã hội, các bản tin, hệ thống màn hình tivi, hệ thống triển lãm hình ảnh. 

Xác định chương trình Rèn luyện đoàn viên là môi trường giúp rèn luyện thường xuyên, 

là giải pháp hiệu quả thực hiện viên học tập và làm theo lời Bác. Đoàn trường đã mềm hóa các nội 

dung học tập kết hợp thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên với tên gọi “Tuổi trẻ Kinh tế - 

                                                           
3Một số kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị: Đoàn trường nhận được bằng khen TW Đoàn về việc hực 

hiện chỉ thị 03 giai đoạn 2011 – 2015, tuyên dương 07 cá nhân và 03 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-

CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 -2015. Qua 5 năm thực hiện, Đoàn trường đã tuyên dương được 290 gương điển hình làm 

theo lời Bác, trong đó có 21 gương điển hình làm theo lời Bác cấp Thành; tuyên dương 3.540Sinh viên 5 tốt các cấp. ĐVTN đã đăng 

ký và thực hiện hoàn thành 32.099 công trình, phần việc thiết thực làm theo lời Bác; có nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả trong việc 

thực hiện cuộc vận động ở cơ sở như: chuyên mục Theo gương Bác, Gương sáng UEL, công trình Ngàn hoa dâng Bác, chuyên mục 

FB hồng chuyên, số tay pháp luật cho thiếu nhi, sổ tay các nhà Kinh tế học, chương trình Một ngày làm theo lời Bác, công trình 

1.000 ảnh học tập và làm theo lời Bác,… 

4 Webiste Đoàn – Hội: www.youth.uel.edu.vn  được nâng cấp, thay đổi giao diện thiết thực và phù hợp hơn, thường xuyên cập nhật 

tin tức và bài viết, Facebook Group Trường ĐH Kinh tế - Luật (hiện có 9.202 thành viên) và các trang facebook của các cơ sở, tuyên 

truyền theo chủ đề sự kiện các nội dung làm theo lời Bác tại 06 màn hình tivi đặt tại các khu vực trong trường, tuyên truyền tại Tuyến 

đường văn minh, hệ thống triển lãm hình ảnh mới tại khu vực tự học Sinh viên,… 

5 Có 25.065 lượt ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường và cấp Thành (Tầm nhìn xuyên thế kỷ và Ánh sáng thời đại), cuộc thi Hành trình theo 

chân Bác, cuộc thi Sáng mãi tên Người, Việt Nam đẹp nhất tên Người, Hành trình Hồ Chí Minh, Hành trình thống nhất….  

6Các hoạt động văn – thể - mỹ tiêu biểu: Ngày hội Thanh niên khỏe, Hội thao Sinh viên Luật, Hội thao Song Long, Hội thao Sinh 

viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Giải bóng đá tứ hùng, Hội thao cán bộ Đoàn – Hội, chương trình Art Camp, Liên hoan nghệ thuật 

Vang mãi bản hùng ca, Liên hoan tiếng hát Sinh viên Kinh tế - Luật, Liên hoan văn hóa Bản sắc Việt, chương trình ASIA phố với 

chủ đề Chuyến xe buýt phương Đông,… 

7Chương trình “Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác” hàng năm được tổ chức thu hút hơn 12.000 lượt Sinh viên tham gia (các 

hoạt động chính: Triển lãm, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh niên khỏe, Báo cáo chuyên đề 

“Vai trò, trách nhiệm của Sinh viên trong thời kỳ hội nhập”; chiếu phim tư liệu về Bác Hồ, phim điện ảnh: Thầu Chín ở Xiêm; Tuyên 

dương gương điển hình Than làm theo lời Bác, cuộc thi Hành trình theo chân Bác…). Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017: Tuyên dương 

132 gương điển hình Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác (trong đó có 18 Gương tiêu biểu), tuyên dương điển hình trên các 

lĩnh vực: quản lý – phục vụ; giảng dạy; học tập – nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội và văn – thể - mỹ). Trong nhiệm kỳ, có 

01 giảng viên được tuyên dương “Giảng viên trẻ tiêu biểu” cấp Thành, 04 cán bộ được tuyên dương “Cán bộ, công chức trẻ, giỏi, 

thân thiện” cấp Thành, 07 cán bộ, giảng viên được tuyên dương Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM, 09 cán bộ giảng viên được tuyên 

dương Cán bộ trẻ tiêu biểu cấp Trường. Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt: 2.633Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội, 660Sinh viên cấp 

Khoa, 193 Sinh viêncấp trường, 38 Sinh viên cấp ĐHQG – HCM, 13 Sinh viên cấp Thành và 03Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương. 

http://www.youth.uel.edu.vn/
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Luật học tập và làm theo lời Bác, tiếp bước truyền thống, chủ động hội nhập”; hướng dẫn chi 

tiết cho ĐVTN trong việc thực hiện phần việc thanh niên làm theo lời Bác, đảm bảo tiêu chí mỗi 

đoàn viên thực hiện ít nhất một phần việc làm theo lời Bác8. Qua đó, đã có nhiều công trình tiêu 

biểu gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và học tập của ĐVTN9. Đặc biệt, trong các chiến 

dịch, hoạt động tình nguyện việc thực hiện công trình, phần việc làm theo lời Bác gắn với hoạt động 

của các đội hình, với tiêu chí đánh giá – công nhận danh hiệu tình nguyện.  

2. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”: 

Đoàn trường tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chương trình “Thắp sáng 

ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” thông qua việc đẩy mạnh xây dựng tình yêu đối với nhà trường, ngành – 

nghề, khơi gợi đam mê nghiên cứu khoa học, ý chí lập thân – lập nghiệp qua các chương trình tọa 

đàm hướng nghiệp, nói chuyện chuyên đề, giao lưu cùng cựu Sinh viên, học viên thành đạt. Mở 

rộng đối tượng thụ hưởng đến với học sinh THPT và các đối tượng thiếu nhi tại các khu vực địa 

bàn dân cư, đơn vị ký kết phối hợp hoạt động. Tăng cường công tác kết nối, gắn kết cựu Sinh viên 

thông qua các hoạt động, xây dựng các kênh thông tin, quỹ học bổng Cựu Sinh viên để hỗ trợ Sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kinh tế - Luật” được triển khai thực hiện sâu rộng 

trong các cấp với phương châm “Xây dựng ước mơ, hoài bảo cùng với tinh thần tình yêu trường, 

ngành học, yêu nghiên cứu khoa học, đặc biệt ý chí lập thân – lập nghiệp, chủ động hội nhập” 

thông qua việc thực hiện các chương trình giao lưu, phát huy vai trò của các gương điển hình Sinh 

viên 5 tốt, Sinh viên tiêu biểu tại đơn vị, giao lưu cựu Sinh viên thành đạt qua các thời kỳ, tăng 

cường nội dung định hướng nghề nghiệp, thắp sáng ước mơ cho ĐVTN thông qua các chương 

trình10. Phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn – Hội trong việc thành lập và duy trì quỹ học bổng 

chăm lo cho Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tận dụng và tối đa hóa các nguồn lực, đặc biệt là lực 

lượng cựu Sinh viên và các doanh nghiệp11.  

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác Sinh viêntổ chức 

Họp mặt Cựu Sinh viên Kinh tế - Luật nhân dịp chào mừng 15 năm Ngày truyền thống trường và 

thành lập Ban liên lạc Cựu Sinh viên Trường nhiệm kỳ mới, đây được xem là hoạt động tiền đề 

                                                           
8Đoàn viên đăng ký thực hiện và hoàn thành phần việc làm theo lời Bác: 11.434 phần việc/11.854 đoàn viên, tỷ lệ 96,5%. 

9 Các công trình tiêu biểu: Khu vườn tri thức giai đoạn 2 (Đoàn trường), Sổ tay pháp luật cho thiếu nhi (Đoàn khoa Luật kinh tế), kỷ 

yếu tọa đàm hình mẫu thanh niên trong thời hội nhập (Khoa Kinh tế), Mỗi quyển sách – Một tấm lòng (Đoàn khoa Quản trị kinh 

doanh), công trình Tủ sách marketing (Chi đoàn K14410), Số tay ghi nhận hoạt động ngoại khóa (Đoàn khoa Luật), Số tay biển đảo 

quê hương (Đoàn khoa Luật), Thùng rác thân thiện (Chi đoàn K15401 và K15403), công trình Ổ điện vui vẻ (Chi đoàn K14411)… 

10Toàn trường tổ chức 57 buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề thu hút 19.725 lượt Sinh viên, điển hình như: Tọa đàm định hướng 

Sharing zone (CLB Kinh doanh quốc tế), chương trình Hành trang Tân Sinh viên (Khoa Kế toán – Kiểm toán), chương trình Law in 

sight (Khoa Luật kinh tế), chương trình Hành trang vào đời, Vẽ nên tôi (Khoa Quản trị Kinh doanh), chương trình định hường nghề 

nghiệp (Khoa Luật), chương trình Định hướng nghề nghiệp và mô hình đang được nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực Logistics 

(Khoa Kinh tế đối ngoại), Cơ hội và thách thức cho Marketer trong thời đại số (CLB Kinh doanh quốc tế), Tư vấn kỹ năng, hỗ trợ 

thực tập (Khoa Tài chính ngân hàng)… 

11 Nhiệm kỳ VI (2014 – 2017),  toàn trường đã trao 311 suất học bổng Thắp sáng ước mơ trị giá 156,3 triệu đồng, học bổng Khuyến 

khích học tập 1.284 suất/3,838 tỷ đồng, trao học bổng Đồng hành vượt khó 480 suất/603,75 triệu, học bổng Khuyến kích hoạt động 

Đoàn – Hội 316 suất/519,75 triệu  đồng, các loại học bổng khác có 247 suất/1.375,5 triệu đồng. 
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tạo động lực cho việc phát huy vai trò của lực lượng Cựu Sinh viên trong việc nâng cao hiệu quả 

chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kinh tế - Luật” của Đoàn trường và các cơ sở Đoàn12. 

Câu lạc bộ (CLB) Thắp sáng ước mơ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện 

chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kinh tế - Luật”, phát huy tốt vai trò trong việc tổ chức các 

hoạt động nhằm xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão cho ĐVTN thông qua nhiều hoạt động thiết 

thực và hiệu quả. Đặc biệt là các Ngày hội ước mơ dành cho học sinh được tổ chức tại các địa bàn 

ký kết hỗ trợ như: xã Long Thới (huyện Nhà Bè), phường Long Phước (Quận 9)13… Bên cạnh đó, 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) được thực hiện thường 

xuyên, hiệu quả bởi đội hình chuyên cán bộ - giảng viên trẻ tại chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình 

nguyện đã góp phần gieo mầm những định hướng nghề nghiệp trong tương lai 14. 

3. Giáo dục chính trị, tư tưởng: 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục của 

Đoàn trường. Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng tư tưởng, nhận thức của 

ĐVTN thông qua các chương trình học tập chính trị, các cuộc thi, diễn đàn; thông tin, chia sẻ kịp 

thời để định hướng những vấn đề về chính sách của Đảng và Nhà nước, của Nhà trường; tập trung 

quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đầu tư và nâng cao hiệu quả công 

tác nắm bắt tình hình dư luận, an ninh Sinh viên.  

Xác định vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đoàn trường đã phối 

hợp cùng Phòng Công tác Sinh viên tổ chức sinh hoạt chính trị cho 100% ĐVTN với các nội dung 

cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của 

đất nước, báo cáo chuyên đề về vấn đề biển đảo quê hương, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại 

hội Đoàn các cấp, triển khai các nội dung tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm 

gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh15… 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục ĐVTN về các kiến thức chính trị cơ bản, tình 

hình kinh tế - xã hội đất nước thông qua Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh lần VII - Năm 2015, lần VIII – Năm 2017 cấp trường; Hội thi Ánh sáng soi 

đường do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin 

                                                           
12 Chương trình được tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của 400 Cựu Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của trường các 

thế hệ, ra mắt Ban liên lạc Cựu Sinh viên Trường. Bên cạnh đó, tại 8 Khoa cũng tổ chức họp mặt, gặp gỡ cựu Sinh viên Khoa với sự 

tham gia của 1.050 Cựu Sinh viên, xây dựng và thành lập các quỹ học bổng cựu Sinh viên với số tiền hơn 100 triệu đồng. 

13 Các hoạt động CLB tổ chức thường xuyên: tọa đàm định hướng nghề nghiệp, thực hiện Cây ước mơ, trang thông tin chia sẻ ước 

mơ, tư vấn trao đổi về lập nghiệp, CLB phối hợp với Công ty Huấn luyện kỹ năng hiệu quả (Awake Your Power - AYP) tổ chức 

chương trình “Thiết kế thời Sinh viên tươi đẹp”, chương trình định hướng ước mơ “Future in your hands”, “Who are you” với sự 

tham gia của 3.500 ĐVTN năm nhất… Ngày hội ước mơ với các hoạt động tiêu biểu như: thực hiện Cây ước mơ, giao lưu các 

Gương học sinh tiêu biểu học tốt, tổ chức các gian hàng trò chơi, trao học bổng Thắp sáng niềm tin, gian hàng Ước mơ của em… 

14 Hướng nghiệp 28 buổi cho 15.150 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. 

15 100% ĐVTN tham gia sinh hoạt chính trị đầu khóa, sinh hoạt công dân đầu năm (tỷ lệ hoàn thành là 94,15%); Đoàn trường tổ 

chức cho 3.016 đoàn viên năm nhất tham gia chương trình hành trình về nguồn tại Địa đạo Củ Chi. 
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và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tầm nhìn xuyên thế kỷ cấp Thành lần VIII – Năm 201516; Hội thi tìm 

hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VII - Năm 201617 

do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ngoài ra, Đoàn trường đã tổ chức thành công chương 

trình “Hành trình biển đảo quê hương”, báo cáo chuyên đề “Những căn cứ pháp lý khẳng định chủ 

quyền biển đảo của Việt Nam”18, báo cáo thời sự dành cho cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt nhằm cung 

cấp thông tin thời sự về biển đảo và tuyên truyền các chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước 

đến ĐVTN. 

100% đoàn viên được học tập 6 bài lý luận chính trị của Đoàn (sửa đổi, bổ sung). Với việc 

thay đổi hình thức công nhận hoàn thành gắn với việc thi trực tuyến và tích lũy điểm thông 

qua các chuyên đề19 trong các cuộc thi sinh động, hấp dẫn, đã làm cho tỷ lệ hoàn thành đạt cao và 

tạo hứng khởi trong học tập cho đoàn viên.  

Diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” được thực hiện hiệu quả tại Đoàn 

trường và 100% cơ sở Đoàn; thường xuyên tổ chức chương trình đối thoại giữa ĐVTN với các cấp 

lãnh đạo như: Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Sinh viên hệ chính quy tập trung thu hút 

1.520 Sinh viên được bầu chọn từ các lớp tham gia, đại diện cho tiếng nói sinh viên; giao lưu với 

Đảng ủy trường Đảng viên trong Chi bộ Sinh viên và đoàn viên ưu tú; 04 buổi gặp gỡ giữa Ban 

Thường vụ (BTV) Đoàn trường và Ban Thư ký (BTK) Hội Sinh viên trường với 1.630 lượt ĐVTN 

tham gia. 

Công tác nắm bắt tình hình dư luận Sinh viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông 

qua đội hình hỗ trợ như: Lực lượng nòng cốt chính trị, Đội hỗ trợ Sinh viên nội trú, Đội Sinh viên 

xung kích, Ban chấp hành (BCH) Đoàn – Hội các cấp…Bên cạnh đó, Đoàn trường sử dụng hiệu 

quả các kênh thông tin online: Website Đoàn – Hội, hệ thống email Sinh viên, hộp thư các cơ sở 

trực thuộc, quản lý và tận dụng hiệu quả trang facebook Trường ĐH Kinh tế - Luật, facebook các 

đơn vị trực thuộc, UEL confessions, các trang mạng xã hội của các tập thể và cá nhân khác, đây là 

các kênh mở rộng cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình dư luận Sinh viên một cách nhanh chóng, 

kịp thời ghi nhận những tin tức về đời sống Sinh viên, nắm bắt nhu cầu và kịp thời tham mưu với 

                                                           
16Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường năm 2015, 2017 với sự tham gia của 5.285 

lượt ĐVTN, hình thức đổi mới, thu hút ĐVTN “tình nguyện” tham gia chương trình. Có 1.143 lượt đoàn viên tham gia Hội thi 

Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Tầm nhìn xuyên thế kỷ năm 2015, 01 đội đạt Giải ba. Có 

2.169lượt  đoàn viên tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường do TW Đoàn tổ chức, 01 Sinh viên đạt giải Nhì Tuần 1. 

17Có 2.975 lượt ĐVTN tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 

VII  năm 2016. 

18Chương trình “Hành trình về biển đảo quê hương” đã thu hút 2.880 lượt ĐVTN tham gia với nhiều nội dung đa dạng, phong phú: 

tuyên truyền về các cột móc lịch sử biển đảo quê hương, sân chơi kiến thức về biển đảo; triển lãm sổ tay biển đảo, ngày hội biển đảo 

thời hội nhập với các gian hàng như: Hoàng Sa – Trường Sa qua góc nhìn hiện đại, Lý Sơn – Vẻ đẹp kỳ ảo, Phú Quốc – Đảo ngọc… 

19Hình thức học: 01 buổi học tập trung và tự nghiên cứu; hình thức công nhận kết quả: mỗi đoàn viên tham gia thi trực tuyến và tích 

luỹ được 15 điểm thông qua 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp 

trường lần VII - Năm 2015, lần VIII – Năm 2017 (02 điểm, gồm 2 đợt thi). Chuyên đề 2: Hội thi các môn khoa học Mác – Lê nin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp thành năm 2015, năm 2017 (06 điểm, gồm 3 đợt thi). Chuyên đề 3: Hội thi Tự 

hào sử Việt (04 điểm, gồm 1 đợt thi). Chuyên đề 4: Hội thi Hành trình theo chân Bác (03 điểm, gồm 01 đợt thi). Chuyên đề 5: Hội thi 

Tôi người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (03 điểm, gồm 01 đợt thi). Đoàn viên tích lũy được 15/18 điểm sẽ được công nhận 

hoàn thành. 
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lãnh đạo nhà trường các vấn đề đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của Sinh viên 

trường.  

Đoàn trường tiếp tục củng cố và phát huy hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ với trọng 

tâm hoạt động nhằm bồi dưỡng khả năng tư duy, phản biện của Sinh viên đối với các vấn đề nóng 

của xã hội hiện nay (nhận thức của giới trẻ, lòng yêu nước, tinh thần học hỏi, các trào lưu mới trong 

giới trẻ…), gắn kết hoạt động của CLB với hoạt động của các Chi bộ Sinh viên, các lực lượng nòng 

cốt chính trị nhằm tăng cường vai trò định hướng chính trị cho ĐVTN tham gia20.   

4. Giáo dục truyền thống, lịch sử: 

Công tác giáo dục truyền thống được thực hiện đồng bộ ở các cấp bộ Đoàn. Đoàn trường 

xác định trọng tâm thực hiện là giáo dục lịch sử đất nước, truyền thống và tình cảm đối với nhà 

trường, ngành học. Đặc biệt là các đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống 

trường và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Đoàn trường đã tập trung nhiều giải pháp, chương trình hành động thiết thực, tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú21. Tăng 

cường tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, thành phố, ĐHQG-HCM và nhà trường, sử dụng 

các công cụ tuyên truyền hiện đại, kết hợp hình thức gameshow thực tế, hành trình du khảo, 

teambuilding tạo sự hào hứng, cạnh tranh “vừa học, vừa tham quan thực tế và vừa thi đua”22. Đoàn 

trường tham gia tích cực Hội thi “Tự hào sử Việt” với chủ đề “Tự hào 40 năm Thành phố tôi yêu” 

do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức, xuất sắc nhận giấy khen của Thành Đoàn với thành tích 

đơn vị có thí sinh dự thi nhiều nhất với 5.559 lượt Sinh viên tham gia.  

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho ĐVTN được tổ 

chức đa dạng, sáng tạo tại các cơ sở Đoàn23.100% cơ sở trực thuộc các cấp có ít nhất một 

chương trình về giáo dục truyền thống, lịch sử. Chương trình Hành trình về nguồn Củ Chi – 

Chào đón Tân Sinh viên lần đầu tiên đuợc tổ chức, Chương trình Hành trình đến với bảo 

                                                           
20 Câu lạc bộ tổ chức 06 chuyên đề sinh hoạt/năm, tổ chức cuộc thi Hành trình bản lĩnh lần 2 (Chào mừng 41 năm giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), tổ chức tọa đàm Hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật thời 

kỳ hội nhập (phối hợp với Đoàn khoa Kinh tế) với 29 bài tham luận và sự tham gia của 200 ĐVTN. Chương trình nhằm định hướng, 

phân tích những hành trang cần có của tuổi trẻ Kinh tế - Luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. Qua đó 

xây dựng ý thức chủ động, tích cực rèn luyện - phấn đấu của ĐVTN Kinh tế - Luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 

21Cuộc thi trực tuyến: Mừng Đảng – Mừng Xuân, trắc nghiệm trực tuyến Tự hào trường tôi, cuộc thi Hành trình theo chân Bác, các 

hoạt động tuyên truyền bằng pano, hình ảnh, phim tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống triển lãm hình ảnh chào mừng Ngày 

thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Đại hội toàn quốc 

lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam,… chương trình “Sinh viên UEL với Sử Việt”, đặc biệt là Liên hoan nghệ thuật “Vang mãi 

bản hùng ca” lần đầu tiên được thực hiện thu hút 2.580 lượt Sinh viên tham gia… 

22Đăng 93 bài viết tuyên truyền trên website Đoàn – Hội trường, các trang mạng xã hội; trình chiếu 50 clip trên hệ thống màn hình 

quảng bá sự kiện; phát hành 379 poster cổ động và hệ thống pano tuyên truyền ở công trình Con đường văn minh, treo 50 bandroll 

tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. 

23Một số hoạt động tiêu biểu như: cuộc thi Theo dòng lịch sử (Đoàn khoa Luật) với sự tham gia của 1.060 lượt Sinh viên, cuộc thi 

“Tự hào Sử Việt” với chủ đề “Tự hào 85 năm Đoàn TNCS HCM (Đoàn khoa Kinh tế) với sự tham gia của 1.100 lượt Sinh viên, cuộc 

thi Việt Nam quê hương tôi (Đoàn khoa Luật) với sự tham gia của 1.002 lượtSinh viên, cuộc thi Hành trình thống nhất (CLB Lý luận 

trẻ) với sự tham gia của 348 Sinh viên, chương trình “HCMC - Discovery” (Đoàn khoa Quản trị kinh doanh) với sự tham gia của 

1.150 lượt Sinh viên, cuộc thi Hành trình Hồ Chí Minh (Đoàn khoa Hệ thống thông tin) với sự tham gia của 655 lượt Sinh viên… 
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tàng24được triển khai thực hiện tại 100% các cơ sở Đoàn, nhiều đơn vị kết hợp với sinh hoạt chủ 

điểm, sinh hoạt chi Đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hoạt động về nguồn, đền ơn đáp 

nghĩa, chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thắp nến tri ân, thăm hỏi và tặng quà gia đình 

chính sách25 được các cơ sở Đoàn chủ động thực hiện tại địa bàn trú đóng, địa bàn kết nghĩa với 

Đoàn trường. 

Công tác giáo dục truyền thống nhà trường, ngành nghề được thực hiện đồng bộ từ cấp 

trường đến cấp khoa. Đặc biệt là chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống trường 

(06/11/2000 – 0/11/2015), Đoàn trường cùng các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: 

cuộc thi sáng tác UEL trong tôi, Hội nghị Nhà khoa học trẻ 2015, Liên hoan văn hóa “Bản sắc Việt” 

hội nhập ASEAN, Họp mặt Cựu Sinh viên và thành lập Ban liên lạc Cựu Sinh viên trường, thi trắc 

nghiệm trực tuyến “Tự hào trường tôi”, khánh thành công trình Khu vườn tri thức… Ngày truyền 

thống Trường Đại học Kinh tế - Luật được tổ chứchằng năm thu hút trung bình 3.000 lượt Sinh 

viên, cựu Sinh viêntham gia với nhiều hoạt động, lễ hội, thi đua chào mừng 15 năm ngày truyền 

thống trường26. 

Đoàn trường tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên gắn với 3 chủ đề “Sinh 

viên Kinh tế - Luật tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng, tiến bước dưới cờ Đảng” (năm 2015); 

“Tuổi trẻ Kinh tế - Luật tự hào tiếp bước truyền thống; chung sức tham gia xây dựng Thành phố Hồ 

Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” (năm 2016)27; "Tuổi trẻ Kinh tế - 

Luật chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới" (năm 2017)28 với nhiều nội dung thiết 

                                                           
24Có 100% tân Sinh viên tham gia Hành trình về nguồn Củ Chi – Chào đòn Tân Sinh viên và Hành trình đến bảo tàng, có 

100% Chi đoàn tổ chức các hoạt động Hành trình đến bảo tàng hàng năm thu hút 12.522 lượt ĐVTN tham gia. 

25Tổ chức thắp 2.500 nến tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm; thăm và tặng quà cho 316 gia đình chính sách, gia đình có công với 

cách mạng với tổng giá trị 109,5 triệu đồng. Đoàn trường chỉ đạo cơ sở Đoàn thường xuyên chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh 

hùng Phạm Thị Lan và Nguyễn Thị Cục (Quận 2). 

26Một số hoạt động trọng tâm được tổ chức trong Ngày truyền thống: thi tìm hiểu truyền thống “Tự hào trường ta”, tuyên dương 

Gương Sinh viên tiêu biểu, Hội nghị Nhà khoa học trẻ, triển lãm hình ảnh UEL – Tự hào 15 năm, Kỷ yếu UEL, MV Vững bước Sinh 

viên Kinh tế - Luật, chương trình Khám phá – Sáng tạo – Hội nhập cùng UEL, Gala UEL – Phát triển và Hội nhập, UEL tranh tài… 

27 Tháng Thanh niên hằng năm tăng cường các tuyến bài viết tuyên truyền, giới thiệu về Đảng cộng sản Việt Nam; truyền thống của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật; kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo 

nhà trường với ĐVTN, cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, Đảng viên là Sinh viên với sự tham gia của 480 cán bộ Đoàn – Hội, ĐVTN với 

hơn 95 ý kiến đóng góp trao đổi nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Kết hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho 450 cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên ưu tú của trường; tổ chức 03 chương trình 

giao lưu tiếp lửa đoàn viên ưu tú. Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham gia của 1.750 lượt cán 

bộ Đoàn – Hội và ĐVTN. Tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn trường Đại 

học Kinh tế - Luật, kết hợp tuyên dương 85 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, Đoàn viên tiêu biểu năm 2016, khen thưởng 56 cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên. 

100% cơ sở Đoàn có hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2016 và chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh như: tọa đàm Hình mẫu thanh niên tời kỳ hội nhập, cuộc thi Tự hào sử Việt (Đoàn khoa Kinh tế), chương trình Tự hào 

hàng Việt, ASIA phố (Đoàn khoa Kinh tế đối ngoại), Hội thao cán bộ Đoàn – Hội (Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán và Quản trị kinh 

doanh), ra quân Ngày Chủ nhật Xanh (Đoàn khoa Luật kinh tế và Hệ thống thông tin), cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh (CLB GPA), 

cuộc thi Tôi – Luật sư tương lai (Đoàn khoa Luật kinh tế)… 

28 Tháng Thanh niên 2017, Đoàn trường chú trọng phát huy sự chủ động, sáng tạo của cơ sở Đoàn trong các hoạt động tình nguyện vì 

môi trường xanh, hướng về các vùng nông thôn khó khăn.Ra quân dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên trường với 200 ĐVTN tham gia. 

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Đoàn trường tổ chức Họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ với sự tham gia của 105 cán bộ Đoàn. 

Hoạt động cơ sở Đoàn diễn ra phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi trong ĐVTN chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn, tiêu 

biểu như: Magic windows (Đoàn Khoa Kinh tế Đội ngoại), Youth 180 độ - Xây dựng mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật (Đoàn 

Khoa Kinh tế), CFO The Challenge (CLB F&B), Nếu tôi là Thống Đốc Ngân hàng Trung ương (Đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng), 

Chương trình tình nguyện Ngàn én sum vầy (Đoàn Khoa Hệ thống thông tin)…Các chương trình đã thu hút 6.500 lượt ĐVTN tham 

gia. 
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thực, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội trại truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật lần 

thứ X – Năm 201629. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn duy trì tổ chức các hội trại, ngày truyền thống 

Khoa, tinh thần tôn sư trọng đạo với nhiều hoạt động chào mừng, hội thi, giao lưu lồng ghép các nội 

dung giáo dục truyền thống Khoa, tình yêu ngành nghề30. 

5. Giáo dục đạo đức, lối sống: 

Đoàn trường xác định trọng tâm của công tác giáo dục đạo đức, lối sống gắn với cuộc vận 

động "4 xây - 3 chống", Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật: 

Yêu nước, đạo đức, văn minh; cuộc vận động Sinh viên 5 tốt. 

Các tiêu chí trong cuộc vận động được thiết kế trên các ấn phẩm triển khai ở: cổng trường, 

thang máy, hệ thống màn hình quảng bá sự kiện, facebook, các clip tuyên truyền sống đẹp, văn 

minh học đường trong ĐVTN. 100% cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền, hoạt động thiết thực 

nhằm thực hiện cuộc vận động31. Tổ chức tọa đàm “Hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật thời kỳ 

hội nhập" nhằm định hướng, phân tích những hành trang cần có của thanh niên Kinh tế - Luật 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay 

Đoàn trường đã cụ thể hóa cuộc vận động “4 xây - 3 chống” với các tiêu chí: Xây dựng ý 

thức văn minh, trách nhiệm, tinh thần tình nguyện, tinh thần hiếu học và tinh thần lao động; Chống 

lối sống ích kỷ, vô văn hóa; đồng thời, gắn với  việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Kinh 

tế - Luật qua chương trình “Sống như những đóa hoa”, cuộc thi “Vlog - Tôi là Sinh viên Kinh tế 

- Luật”32, xây dựng panno tuyên truyền 10 quy tắc ứng xử của ĐVTN Kinh tế - Luật. Thông qua 

các chương trình đã góp phần giáo dục Sinh viên về những lối sống tích cực, lành mạnh và nghĩa 

tình, hướng đến những giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc thực hiện cuộc vận 

động Xây dựng các gíá trị mẫu hình thanh niên trường Đại học Kinh tế - Luật với các giá trị “Yêu 

nước, đạo đức, văn minh”. 

                                                           

29 Hội trại truyền thống lần X với chủ đề “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật tiếp bước truyền thống, vững tin hội nhập” với sự tham gia của 

1.002 trại sinh. Hội trại với nhiều hoạt động sôi nổi như: cuộc thi “Tự hào 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cuộc thi Hành trình 

tiếp bước truyền thống, chung kết cuộc thi Chi đoàn tôi, Chương trình Sinh viên Kinh tế - Luật tiếp bước truyền thống, vững tin hội 

nhập, đêm hội văn hóa, cuộc thi SV Kinh tế - Luật… Thông qua Hội trại các bạn Sinh viên Kinh tế - Luật đã thể hiện tinh thần và sức 

trẻ nhiệt huyết, thể hiện niềm tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tự hào về Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật. 

30 8/8 Đoàn Khoa tổ chức hoạt động giao lưu BCN Khoa với Sinh viên và cựu Sinh viên, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

hội trại truyền thống; nhiệm kỳ 2014 - 2017 toàn trường có 71 các sân chơi học thuật chương trình gắn với chuyên ngành với tổng số 

26.640 lượt Sinh viên tham gia với tổng kinh phí tổ chức là 1,4 tỷ đồng  cùng các suất học bổng đồng hành tương đương 2,2 tỷ đồng; 

200 Sinh viên tham gia Hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng cấp Thành. 

31Có 235 ấn phẩm được phát hành để tuyên truyền. Tuyên truyền qua các hoạt động cụ thể các cấp như: chương trình Gắn kết trái tim 

– Chia sẻ tấm lòng, Tuần lễ tự hào Sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán  (Đoàn khoa Kế toán Kiểm toán), Tuần học văn minh (Đoàn 

khoa Hệ thống thông tin), chương trình Tuần  lễ văn minh: văn minh trường lớp, mặc áo đồng phục (Đoàn khoa Luật), cuộc thi clip 

10 thói quen tốt trong Sinh viên (Đoàn – Hội Khoa Quản trị kinh doanh), chương trình “Học đường văn minh cùng Đối ngoại (Đoàn 

khoa Kinh tế đối ngoại), 10 quy tắc ứng xử của ĐVTN Kinh tế - Luật … 

32 Chương trình ‘Sống như những đóa hoa” là giải pháp sáng tạo trong nội dung giáo dục đạo đức, lối sống đã thu hút 8.881 ĐVTN 

tham gia với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, sâu sắc về lối sống Sinh viên, về việc xây dựng mẫu hình Sinh viên Kinh tế - Luật; 

Cuộc thi “Vlog – Tôi là Sinh viên Kinh tế - Luật”đã thu hút 2.450 lượt ĐVTN tham gia, tạo một sân chơi lành mạnh cho Sinh viên 

với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: Sinh viên và tình nguyện; Hành trang hội nhập; Vào đời, Bạn sẽ là ai?; Đoàn - Hội trong 

mắt tôi và Sinh viên với mùa thi. 
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Đoàn trường đã rà soát, hoàn thiện hệ thống và chuẩn hóa các danh hiệu tuyên dương các 

cấp, công tác đánh giá gắn chặt chẽ với tiêu chí đạo đức, uy tín của ĐVTN và lượng hóa cụ thể các 

tiêu chuẩn của các danh hiệu: Sinh viên tiêu biểu năm, Sinh viên 5 tốt, Thanh niên Kinh tế - Luật 

làm theo lời Bác, Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu, Đoàn viên tiêu biểu. Các gương tuyên dương được 

tuyên truyền rộng rãi, nêu gương đến với ĐVTN, là những nhân tố hình mẫu trong việc xây dựng, 

hướng đến mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật, tạo sức lan tỏa trong Sinh viên toàn trường. Tiếp tục 

tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên được tuyên dương tham gia tích cực vào các hoạt động phong 

trào, hỗ trợ Sinh viên học tập và rèn luyện. 

Với mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, ý thức kỷ luật, chấp hành tốt Nội quy trường học 

và cuộc vận động Văn minh học đường, Đoàn trường đã chỉ đạo Đội Văn minh học đường phối hợp 

với Đội Sinh viên xung kích trong việc duy trì nề nếp, xây dựng tác phong văn minh, lịch sự của 

Sinh viên và góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học. Việc trực, cảnh báo an ninh, 

nhắc nhở, ghi nhận Sinh viên vi phạm được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là việc phát động các 

chương trình “Mùa thi nghiêm túc”, “An toàn mùa thi”, “Tuần học văn minh”, “Học đường 

văn minh”. Bên cạnh đó, Đội hỗ trợ Sinh viên nội trú cũng thực hiện tốt vai trò hỗ trợ Sinh viên nội 

trú, tích cực tuyên truyền, vận động Sinh viên xây dựng KTX văn minh, xanh - sạch - đẹp. 

Các cơ sở Đoàn có nhiều giải pháp sáng tạo tuyên truyền, định hướng “sống đẹp” trong Sinh 

viên: kênh phát thanh Sinh viên FBMC (Đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng), chương trình Mặc đẹp 

(Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh), cuộc thi ảnh Văn minh học đường (Đoàn Khoa Kinh tế), Sinh 

viên lịch sự - Giảng đường văn minh (Khoa Kinh tế), Văn hóa xe bus (Khoa Kinh tế đối ngoại, 

Khoa Luật). 

6. Giáo dục pháp luật: 

Với phương châm “ĐVTN Kinh tế - Luật biết luật, hiểu luật và làm theo pháp luật”, Đoàn 

trường cùng với các cơ sở Đoàn đã tập trung xây dựng nhiều giải pháp giáo dục pháp luật tại 

trường. Tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên ngành đào tạo Luật, hỗ trợ giáo dục pháp luật cho cộng 

đồng cho ĐVTN các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn.  

Được sự định hướng và chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành Đoànvề việc phát huy thế 

mạnh chuyên ngành đào tạo Luật, hỗ trợ giáo dục pháp luật cộng đồng cho các đối tượng đặc thù, 

Đoàn trường đã triển khai thực hiện chương trình Ngày hội pháp luật dành cho thiếu nhi lần đầu 

tiên được tổ chức tại 06 điểm trường tiểu học trên địa bàn Quận 9, Quận Thủ Đức- TP. HCM33. Bên 

cạnh đó, Đoàn trường đã tổ chức thành công Ngày hội pháp luật 2014, 2015 và 2016 thu hút 6.470 

lượt ĐVTN trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Ngày hội có nhiều nội 

dung đa dạng, bao gồm nhiều nội dung pháp luật và được tổ chức thành chuỗi các chương trình bao 

gồm nhiều nội dung gắn với các hoạt động đa dạng, phong phú như: gian hàng tuyên truyền, giới 

                                                           
33Ngày hội pháp luật cho thiếu nhi lần đầu tiên tổ chức thu hút sự tham gia của 4.390 lượt ĐVTN và các em học sinh tiểu học tham 

gia, phát hành 500 sổ tay pháp luật cho thiếu nhi, thực hiện các nội dung tuyên truyền pháp luật hiệu quả: gian hàng an toàn giao 

thông, bé vui cùng pháp luật, giảng dạy pháp luật, các gameshow tìm hiểu kiến thức pháp luật. 
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thiệu pháp luật, thực hiện các Phiên tòa giả định, sân chơi "Kiến thức Pháp luật hội nhập AEC", 

"Thử tài lái xe", "An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà", đạp xe tuyên truyền pháp luật, tọa 

đàm “TPP và điều kiện kinh tế Việt Nam”, chương trình Pháp luật về chủ quyền biển đảo, thi tiểu 

phẩm tuyên truyền pháp luật,… 

Trong nhiệm kỳ này, cuộc thi học thuật Đánh thức tiềm năng với quy mô cấp Thành lần 

đầu tiên được tổ chức. Cuộc thi đãcung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc học tập 

và thực hành các môn chuyên ngành Luật cho Sinh viên thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 

qua đó cũng đưa các kiến thức pháp luật đến với ĐVTN tham gia. 

Công tác triển khai kiến thức pháp luật cơ bản dành cho ĐVTN tại trường được thực hiện 

thường xuyên thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu năm cho 100% ĐVTN và các hoạt động cụ 

thể như: chương trình Sinh viên với văn hóa giao thông, chương trình Học đường văn minh cùng 

đối ngoại, Hành trình đến với tòa án, Tuần lễ an toàn giao thông, các phiên tòa giả định, hoạt động 

giảng dạy pháp luật cộng động, gắn kết công tác giáo dục pháp luật trong các hoạt động của chiến 

dịch, phong trào tình nguyện34.  

Đoàn trường tích cực thực hiện tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân các cấpnhiệm kỳ 2016 - 2021thông qua hệ thống website, mạng xã hội, bản tin, 

clip tuyên truyền, hình ảnh trình chiếu trên hệ thống tivi của nhà trường. Chỉ đạo Đội hỗ trợ Sinh 

viên nội trú tích cực vận động, tuyên truyền nhắc nhở Sinh viên tham gia bầu cử35. Lồng ghép các 

nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thông qua các cuộc 

thi, hội thi tìm hiểu về pháp luật: Tôi luật sư tương lai, Lead the Laws. 

Tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên ngành đào tạo luật trong các hoạt động tuyên truyền căn 

cứ pháp lý xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam thông qua chương trình Ngày hội pháp luật, 

chương trình Hành trình về Biển đảo quê hương với chủ đề “Biển, đảo thời hội nhập”, báo cáo 

chuyên đề Những căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam cho 3.016tân Sinh 

viên. Đồng thời giới thiệu đội ngũ giảng viên trẻ Khoa Luật và Luật Kinh tế tham gia làm báo cáo 

viên cho nội dung này tại các trường thuộc ĐHQG - HCM. 

Các cơ sở Đoàn duy trì và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục thường thức pháp luật, 

sân chơi học thuật luật chuyên sâu, sân chơi học thuật kết hợp liên ngành kinh tế và luật, các hoạt 

động tiêu biểu: Hành trình đến với tòa án (Đoàn khoa Luật), cuộc thi Tôi - Luật sư tương lai 

                                                           
34Các chương trình diễn ra đã thu hút sự tham gia của 9.205 lượt Sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ trong trường tham gia với các hoạt 

động thiết thực như: tuyên truyền – nhắc nhở Sinh viên chấp hành an toàn giao thông, thực hiện các ấn phẩm và clip tuyên truyền 

giao thông, hành trình thực tế đến tòa án,… Tổ chức 42 phiên tòa giả định với 11.090 lượt người tham gia, 25 buổi giảng dạy pháp 

luật cộng đồng cho 3.160 lượt người tham gia, thực hiện phát truyền thanh tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn đóng quân, phát 

9.480 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, tặng 5 tủ sách pháp luật với 500 đầu sách cho các địa phương tại Huyện Lai Vung – Tỉnh Đồng 

Tháp. 

35Đội hỗ trợ Sinh viên nội trú tổ chức vận động, nhắc nhở Sinh viên từng phòng trong ký túc xá tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường thực hiện tuyên truyền các ứng cử viên ứng cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh (Trường ĐH Kinh tế - Luật có 01 Tiến sĩ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP. HCM, ĐHQG-HCM có 01 ứng cử đại 

biểu HĐND TP. HCM, 02 ứng cử đại biểu Quốc hội) bằng nhiều hình thức: chiếu clip giới thiệu ứng cử viên tại hệ thống tivi trường, 

tuyên truyền qua website, mạng xã hội, thực hiện các bài viết tuyên truyền, giới thiệu…99,9% Sinh viên tham gia bầu cử. 
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(Đoàn khoa Luật kinh tế), Thử tài tri thức Luật (CLB Tri thức Luật), chương trình Từ giảng 

đường đến vành móng ngựa (Đoàn khoa Kinh tế), cuộc thi Lead the Laws36,… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XUNG KÍCH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ 

QUỐC: 

1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường: 

Đoàn trường xác định mục tiêu trọng tâm là tạo môi trường cho ĐVTN chủ động nâng cao 

chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH); tập trung đầu tư các giải pháp thực hiện phong 

trào “dạy tốt, học tốt” trong cán bộ, giảng viên và ĐVTN, đa dạng hóa các giải pháp dành cho 

từng đối tượng cụ thể. 

Đối với cán bộ, giảng viên trẻ: 

Đoàn trường phát động và hỗ trợ cán bộ trẻ thực hiện tốt phong trào 3 trách nhiệm, xem 

đây là tiêu chí phân tích chất lượng Đoàn viên đối với Đoàn viên chi đoàn khối Quản lý và khối 

Giảng viên. Định hướng 02 Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động cho cán bộ, giảng viên trẻ phấn đấu 

và rèn luyện37.  

Đoàn trường phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học, Phòng Tổ 

chức - Hành chính tổ chức các lớp kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 

giảng viên trẻ, chỉ đạo Chi đoàn khối Giảng viên Hội nghị Nhà khoa học trẻ năm 2015 với chủ đề 

“Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới”. Hội nghị được tổ 

chức lần đầu tiên với sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, giảng viên trẻ của trường cùng với cán bộ, 

giảng viên trẻ của 09 trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minhvới 70 bài tham luận38, tổ chức tọa 

đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Cán bộ, giảng viên trẻ Trường 

Đại học Kinh tế - Luật”39, tọa đàm “Nâng cao sức hút cho bài giảng”. 

 

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trẻ gặp gỡ, trao đổi ý kiến với lãnh đạo trường, 

Đoàn trường tổ chức Hội nghị “Phát huy vị trí và vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ trong sự 

                                                           
36Số lượng Sinh viên tham gia các cuộc thi: chương trình Hành trình đến với tòa án có 620 lượt Sinh viên tham gia, cuộc thi Tôi - 

Luật sư tương lai quy mô tổ chức cấp Thành với sự tham gia của 2.550 lượt  Sinh viên các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành 

luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Thử tài Tri thức Luật có 965 lượt Sinh viên tham gia, cuộc thi Laed the Laws với 

1.340 lượt Sinh viên tham gia, chương trình “Từ giảng đường đến vành móng ngựa” với sự tham gia của 1.275 lượt Sinh viên. 

37Các hoạt động cụ thể: Hội nghị nhà khoa học trẻ 2015 với chủ đề “Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập mới”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ”, chương trình tình nguyện hướng nghiệp cho 

học sinh vùng sâu, các hoạt động tình nguyện (Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu tình nguyện), tọa đàm “Phát huy vai trò 

của cán bộ giảng viên trẻ trong sự phát triển của nhà trường”, sinh hoạt chuyên đề “Sáng kiến của bạn và tôi”,… 

38Tham luận tập trung nghiên cứu các vấn đề: thể chế, pháp luật của Việt Nam trong quá trình hội nhập; Đánh giá hệ thống pháp luật 

Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế; Đánh giá thực trạng quản lý kinh tế, mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế; phân tích những thách thức, rào cản về mặt pháp luật, văn hóa – xã hội, quản lý – kinh tế của Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập mới…  

39 Tọa đàm thu hút sự tham gia của 60 cán bộ, giảng viên trẻ tham gia cùng 15 bài tham luận, qua đó đã đề ra nhiều giải pháp thiết 

thực nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Vận động và tổ chức giảng viên trẻ tham gia các lớp đổi mới phương pháp 

giảng dạy, thiết kế bài giảng theo chương trình đào tạo CDIO 39. Đây cũng là những tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên là cán bộ, 

giảng viên trẻ. 
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phát triển của nhà trường”. Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh hoạt 

động của cán bộ, giảng viên trẻ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại chi đoàn khối Quản lý, 

những vấn đề tồn tại trong hoạt động của giảng viên trẻ và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học 

của giảng viên trẻ. Đồng thời qua đó cũng nhận được góp ý, đề xuất của 16 đại biểu với 56 lượt ý 

kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn khối Quản lý và khối Giảng viên, hỗ trợ cán 

bộ, giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà 

trường40. 

Trong nhiệm kỳ, có 10 giảng viên trẻ chủ nhiệm 10 đề tài NCKH các cấp với kinh phí 343 

triệu đồng.30 lượt giảng viên trẻ tham gia hướng dẫn trực tiếp và 65 lượt giảng viên hỗ trợ hướng 

dẫn Sinh viên NCKH cấp trường. 02 giảng viên trẻ đạt giải nhất và ba tại Hội nghị Khoa học trẻ 

năm 2016 do Thành Đoàn tổ chức. 

Đối với Sinh viên: 

Trong nhiệm kỳ VI, Đoàn trường tham mưu nhà trường ban hành “Quy trình nghiên cứu 

khoa học Sinh viên”, điều chỉnh chương trình NCKH mới với việc thực hiện đăng ký và chọn lọc 

đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Khoa, sau đó các đề tài có chất lượng, có tính ứng dụng và khả 

thi sẽ được giới thiệu tham gia giải thưởng “Nhà khoa học trẻ” cấp trường, đây là điểm mới nổi 

bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học Sinh viên nhằm nâng cao chất lượng các đề tài 

nghiên cứu, hướng đến định hướng đại học nghiên cứu của nhà trường. 

Đoàn trường phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động NCKH Sinh 

viên cùng Phòng Sau Đại học & Quản lý khoa học, duy trì và nâng chất giải thưởng “Nhà khoa học 

trẻ”. Duy trì tốt hoạt động hỗ trợ Sinh viên NCKH thông qua lớp học “Phương pháp nghiên cứu 

khoa học”, báo cáo chuyên đề: “Hướng dẫn bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học”cho đối tượng là 

các nhóm Sinh viên đang thực hiện đề tài tham gia giải thưởng “Nhà khoa học trẻ” hàng năm. Bên 

cạnh đó, Đoàn trường tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị khác hỗ trợ Sinh viên NCKH 

như: ưu tiên mượn và khai thác tài liệu từ Thư viện, đề xuất cơ chế hỗ trợ Sinh viên khối ngành luật 

liên hệ các đơn vị thực tế trong quá trình thực hiện đề tài, sử dụng cơ sở dữ liệu tại Trung tâm 

Nghiên cứu Kinh tế và tài chính41, kinh phí hỗ trợ42, chi đoàn khối cán bộ và giảng viên lập danh 

sách cán bộ, giảng viên trẻ với các thế mạnh chuyên môn để Sinh viên chủ động trong lựa chọn 

giảng viên hỗ trợ hướng dẫn. Đoàn trường phối hợp cùng Phòng Công tác Sinh viên tổ chức chuyên 

đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” cho 100% tân Sinh viên, qua đó khơi gợi niềm đam mê 

                                                           
40 Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến, đề xuất về xây dựng cơ chế, chính sách dành cho cán bộ, giảng viên trẻ (linh hoạt hơn về cách 

tính giờ nghiên cứu khoa học, quy trình phát triển bản thân, các khóa đào tạo/ hỗ trợ phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp 

đánh giá thi đua/khen thưởng, …), tăng khả năng tập hợp của Đoàn (nắm bắt nhu cầu thiết thân của đoàn viên, phối hợp cùng Công 

đoàn trường tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ,…). 

41Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính có bộ cơ sở dữ liệu đa dạng, phong phú, thường xuyên cập nhật phục vụ tốt nhu cầu 

của Sinh viên trong học tập và nghiên cứu. 

422,5 triệu đồng/ 1 đề tài hoàn thành. 
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NCKH cho Sinh viên, bước đầu giúp tân Sinh viên có cách nhìn cụ thể về những lĩnh vực có thể 

làm NCKH để tânSinh viên có những định hướng tham gia trong quá trình học tập. 

Tổng kết chương trình NCKH Sinh viên trong nhiệm kỳ có 110 đề tài hoàn thành cấp 

trường, trong đó có 72 đề tài tham gia giải thưởng “Nhà khoa học trẻ” (41 đề tài đạt giải), 33 đề tài 

tham gia giải thưởng Euréka cấp Thành (01 đề tài đạt giải I, 01 đề tài đạt giải II, 02 đề tài đạt 

giải III và 02 đề tài đạt giải Khuyến khích), 08 đề tài tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học 

cấp ĐHQG-HCM (02 đề tài đạt giải III, 02 đề tài đạt giải Khuyến khích).  

Đoàn trường phối hợp với Bộ môn Toán và Thống kê Kinh tế tổ chức cuộc thi Sinh viên ứng 

dụng Thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanhnhằm tạo nền 

tảng tốt cho Sinh viên nghiên cứu khoa học. Qua 2 năm tổ chức (từ năm 2015), toàn trường có 55 đề tài 

tham gia dự thi (06 đề tài đạt giải cấp trường). Đoàn trường gửi các đề tài đạt giải cấp trường tham 

gia cuộc thi này ở quy mô toàn quốc, có 02 đề tài đạt giải ba và 01 đề tài đạt giải khuyến khích.  

Thông qua phong trào Sinh viên 5 Tốt, Đoàn trường phối hợp cùng Hội Sinh viên tạo lập 

môi trường cho ĐVTN chủ động nâng cao chất lượng học tập, Hoạt động nâng cao chất lượng học 

tập cho Sinh viên được tập trung thực hiện, có nhiều nét nổi bật và đột phá, cụ thể là Liên hoan 

gương điển hình dạy tốt, học tốt trường Đại học Kinh tế - Luật lần I năm 2016 được Đoàn 

trường tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của 45 đại biểu có thành tích học tập, nghiên cứu khoa 

học xuất sắc đại diện cho ĐVTN trường tham gia. Liên hoan là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm, trao đổi chia sẻ, tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng học tập và NCKH của ĐVTN 

trường. 100% cơ sở Đoàn thực hiện các giải pháp tạo môi trường, tổ chức các chuyên đề đồng hành 

cùng Sinh viên trong NCKH, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” theo đặc thù ngành học của từng 

đơn vị43. Đoàn trường xác lập vai trò quan trọng của chi Đoàn trong việc hình thành, duy trì các đội, 

nhóm học tập, giúp nhau cùng vượt khó44, đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử. Nhiều sân chơi học 

thuật được hình thành từ cấp chi Đoàn, mỗi đơn vị 01 chương trình đã góp phần tạo không khí thi 

đua học tập sôi nổi trong ĐVTN. 

Kết quả học tập học của Sinh viên trong nhiệm kỳ 2014 - 2017: 0,78%Sinh viên đạt loại 

Xuất sắc, 16,31% SV đạt loại Giỏi, 53,16% SV đạt loại Khá, 23,92% SV đạt loại TB Khá, 4,05% 

SV đạt loại TB và 1,8% SV đạt loại Yếu45. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động hình thành quỹ 

khen thưởng khuyến khích Sinh viên có thành tích học tập tiến bộ. 

Ngoài ra, ĐVTN tích cực đóng góp trong công cuộc xây dựng hình ảnh, cơ sở vật chất cho 

nhà trường thông qua các công trình thanh niên tại cơ sở. 100% ĐVTN tham gia thực hiện Công 

trình thanh niên “Khu vườn tri thức” giai đoạn 2 với số tiền: 104,78 triệu đồng. Xung kích tham 

                                                           
438/8 Khoa tổ chức chương trình hỗ trợ riêng thu hút 4.230 lượt Sinh viên tham gia, các chương trình tiêu biểu như: Chuyên đề 

NCKH cho Sinh viên (Khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Kinh tế), tọa đàm Đồng hành cùng NCKH (Khoa Kế toán kiểm toán, Quản 

trị kinh doanh, Kinh tế Đối ngoại), tọa đàm Thử nghiên cứu cùng Luật (Khoa Luật), chương trình Thiết kế nghiên cứu và phương 

pháp phân tích định lượng (CLB Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật). 

44100% chi Đoàn đều có đội, nhóm học tập. 

45Bao gồm Sinh viên nghỉ học nhưng chưa đến thời hạn xóa tên. 
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gia cuộc vận động “Văn minh học đường”, góp phần thực hiện tốt Nội quy trường học, tạo không 

khí đi vào nề nếp, hình thành thói quen tốt trong Sinh viên: đeo thẻ Sinh viên khi tới trường, tác 

phong văn minh - lịch sự, lễ phép,...   

2. Xung kích vì an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Đoàn trường tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc phối hợp, 

hỗ trợ trong hoạt động vì an sinh xã hội do Hội Sinh viên (HSV) tổ chức. Phát huy tính chủ động và 

sáng tạo của các cơ sở Đoàn, trọng tâm tập trung các hoạt động tình nguyện phát huy chuyên môn 

ngành học, gắn kết hoạt động tại các địa bàn tại chỗ, địa bàn hỗ trợ hoạt động. 

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ VI là Đoàn trường tham mưu Quy chế Ngày công tác xã hội 

(bắt đầu áp dụng cho Sinh viên khóa 2016 - 2020), tạo cơ sở tốt để Sinh viên chủ động tham gia các 

hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, sức sống mạnh mẽ của các chương trình tình nguyện từ cấp cơ 

sở (100% cơ sở đều có hoạt động tình nguyện) trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện dành 

cho ĐVTN là sự đột phá trong nhiệm kỳ này. Các hoạt động tình nguyện được các cơ sở Đoàn, các 

đội hình tình nguyện chủ động đầu tư, sáng tạo trong công tác tổ chức, nguồn lực (100% nguồn lực 

tài chính do đội hình tình nguyện huy động trang bị bằng nhiều hình thức như: kinh doanh, thu gom 

ve chai, sách báo cũ, vận động cựu Sinh viên, doanh nghiệp,…), phát huy chuyên môn ngành học, 

tính năng động, sáng tạo và xung kích của Sinh viên Kinh tế - Luật, tiêu biểu là: Chiến dịch Sinh 

viên vì cộng đồng (Khoa Kinh tế Đối ngoại), chương trình Âm vang tình nguyện (Khoa Luật), 

chiến dịch Green in Blue (Khoa Kinh tế), chương trình Nhiệt mùa đông, chuỗi hoạt động Red 

(Khoa Tài chính ngân hàng), chương trình Ngày hội tri thức trẻ lần II (Đoàn khoa Kinh tế, CLB 

Thắp sáng ước mơ), chương trình Gắn kết trái tim - Chia sẻ tấm lòng, chiến dịch tình nguyện 

Hoa xuân (Khoa Kế toán - Kiểm toán), phối hợp với Hội Sinh viêntrường tổ chức 07 đợt hiến máu 

tình nguyện với sự tham gia của 4.260 lượtSinh viên, thu được 4.884đơn vị máu. Bên cạnh đó, 

100% các chi đoàn thực hiện các hoạt động tình nguyện thường xuyên, ngày thứ bảy tình nguyện, 

thu hút 17.525 lượt ĐVTN tham gia.  

Đoàn trường phối hợp cùng Hội Sinh viên trường đầu tư đổi mới các nội dung, phương thức 

tổ chức, tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong các chiến dịch tình 

nguyện lớn cấp trường. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh46 với 1.083 chiến sĩ tham gia trên 02 

mặt trận lớn: huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh (quận Phú Nhuận, quận 9, 

quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi) với 30 đội hình hoạt động. Chiến dịch Xuân tình 

nguyện có 1.400lượt chiến sĩ, 44 đội hình tham gia. Chương trình “Hỗ trợ tân sinh viên-Tiếp sức tới 

trường” hằng năm với 120 lượt sinh viên tình nguyện viên chốt trực hỗ trợ tân sinh viên tại 03 

điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Ký túc xá ĐHQG - HCM (khu B) và Nhà Điều hành ĐHQG - 

HCM. 

                                                           
46Chiến dịch với tổng kinh phí xây dựng các công trình hoạt động xã hội tại chiến dịch 1,28 tỷ đồng tổ chức các hoạt động: xây tặng 

các công trình (03 căn Nhà tình thương trị giá 110 triệu đồng, 02 tuyến đường giao thông nông thôn giá trị 140 triệu đồng, công 

trình làm trụ cột cờ với kinh phí 20 triệu đồng), tổ chức 28 phiên tòa giả định, tổ chức 22 đêm văn nghệ gây quỹ trao 250 triệu 

đồng học bổng cho học sinh nghèo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 3.500 người dân,… 
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Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, tổ chức Chương trình Tự hào hàng Việt, Chương trình Sinh viên đồng hành cùng hàng Việt 

liên kết cùng doanh nghiệp, công ty giới thiệu sản phẩm Việt đến với ĐVTN dưới hình thức: đặt 

booth giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá, phát tặng sản phẩm tại Ngày truyền thống Trường, 

ngày hội Tân Sinh viên và các sự kiện của Đoàn - Hội. Đặc biệt là chuỗi chương trình giới thiệu, 

khuyến khích Sinh viên dùng hàng Việt, phân biệt được cà phê thật, cà phê giả thông qua chương 

trình “Đắng đúng chất”47. 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, toàn trường đã tổ chức 380 hoạt động tình nguyện các cấp, thu 

hút 62.553 lượt Sinh viên tham gia thực hiện các công trình, phần việc gắn với chuyên môn ngành 

học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn tham gia; thực hiện chăm lo hỗ trợ, chăm 

sóc người già neo đơn, trẻ em với tổng kinh phí thực hiện 3,485 tỷ đồng. 

Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các CLB/Đội/Nhóm tổ 

chức theo phương thức dự án hoạt động 48, gắn kết trong các chiến dịch tình nguyện, chương trình 

Giờ Trái Đất (được tổ chức tại trường và KTX Khu B ĐHQG-HCM). Đoàn trường duy trì tổ chức 

ra quân 06 ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của 1.860 ĐVTN.  

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị; vì trật tự an toàn giao thông, xây 

dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội: 

Đoàn Trường chủ động nắm bắt thông tin và chỉ đạo cán bộ chủ chốt các cấp tăng cường 

công tác nắm bắt an ninh Sinh viên trong và ngoài trường. Tình hình an ninh Sinh viên trong nhiệm 

kỳ này được nắm bắt tốt, ĐVTN có ý thức giữ gìn hình ảnh đẹp, văn minh của Sinh viên Kinh tế - 

Luật. 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông, văn minh học đường và xây 

dựng văn minh đô thị đến với ĐVTN thông qua việc phối hợp cùng Đội Sinh viên xung kích nhắc 

nhở, kiểm tra, ghi nhận ngay trong khuôn viên trường. Chương trình “Sinh viên với văn hóa giao 

thông”, “Tuần học văn minh”, “Tuần lễ văn minh học đường và an toàn giao thông”, “Học 

đường văn minh cùng đối ngoại”,…đã thu hút 10.290 lượt Sinh viên tham gia với các hoạt động: 

tuyên truyền - nhắc nhở Sinh viên chấp hành an toàn giao thông, cuộc thi ảnh Nét đẹp giao thông, 

diễu hành tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông,… 

Các hoạt động tuyên truyền về biển đảo quê hương được duy trì và thực hiện hiệu quả thông 

qua chương trình Ngày hội pháp luật - Pháp luật về chủ quyền biển đảo, chương trình Hành 

trình về Biển đảo quê hương với chủ đề “Biển, đảo thời hội nhập” với nhiều nội dung đa dạng, 

phong phú nhằm tuyên truyền cho đoàn viên Sinh viên về chủ quyền biển đảo, vai trò của biển đảo 

                                                           

47Chương trình đã thu hút 3.500 lượt Sinh viên tham gia với các nội dung đa dạng, hấp dẫn: Chuyên mục triển lãm ảnh “Cafpheen 

trong tôi”: Trưng bày các bức ảnh đẹp về cà phê, thực trạng cà phê giả; chương trình Người giải mã cà phê; các gian hàng, sân chơi 

thú vị dành cho Sinh viên: Theo dấu cà phê, truy tìm chất đắng, Ơn giời! Cà phê đây rồi!, Nào mình cùng xay, Người giải mã cà phê, 

Vẽ henna. 

48Có 62 hoạt động bảo vệ môi trường thu hút 7.044 lượt Sinh viên tham gia. 
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quê hương, những quan điểm chủ trương của Đảng về vấn đề biển đảo. Đặc biệt, Đoàn trường đã 

ký kết hợp tác với Chi đội Kiểm ngư 2 (Cục kiểm ngư Việt Nam), tổ chức các hoạt động giao 

lưu, tìm hiểu về truyền thống, lịch sử hình thành - phát triển Chi đoàn Kiểm ngư số 2. 

Công tác nắm bắt tình hình an ninh Sinh viên được duy trì và thực hiện tốt thông qua mạng 

lưới cán bộ nòng cốt, phân công trực tiếp các đồng chí BTV Đoàn trường phụ trách nắm bắt - theo 

dõi nội dung các trang mạng xã hội của cơ sở Đoàn. Sử dụng thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ và 

Đảng viên Sinh viên là cán bộ làm đội ngũ phản biện, định hướng dư luận, phản bác các luận điểm 

xuyên tạc, sai trái. Đội Sinh viên xung kích, Đội Hỗ trợ Sinh viên nội trú, Đội hình tuyên truyền An 

toàn giao thông thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự Sinh viên, là cánh tay nối 

dài nắm bắt tình hình dư luận Sinh viên bên cạnh các giải pháp hỗ trợ, tạo môi trường cho Sinh viên 

rèn luyện, học tập. Việc giáo dục, tuyên truyền những hành vi sai trái được chuyển tải thông qua 05 

phiên tòa giả định về hành vi trộm cắp tài sản, đua xe trái phép ngay tại khuôn viên trường. 

Phát huy vai trò xung kích của Sinh viên Kinh tế - Luật trong việc xây dựng văn minh đô thị 

với các nội dung: tổ chức Ngày đoàn viên cùng hành động ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực xung 

quanh Trường Đại học Kinh tế - Luật và khu vực trước cổng chính của trường; xóa tờ rơi quảng cáo 

trên các cột điện ở trước cổng trường và trên tuyến đường từ trường Đại học Kinh tế - Luật về Ký 

túc xá khu B ĐHQG - HCM; ra quân dọn dẹp tuyến đường thanh niên; Đoàn trường chỉ đạo Ban 

Chấp hành chi đoàn định hướng ĐVTN có ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường xung 

quanh. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP 

THÂN, LẬP NGHIỆP”: 

1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo; nghề nghiệp và việc làm: 

Phát huy hiệu quả các sân chơi học thuật, tăng cường gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, 

doanh nhân, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN học tập, nêu cao tinh thần sáng tạo, định hướng 

mục tiêu nghề nghiệp. 

Nhiệm kỳ 2014 - 2017,  các sân chơi học thuật truyền thống được mở rộng quy mô, tăng 

cường gắn kết với doanh nghiệp, tiêu biểu như: Sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE  (FESE 

Group) 49, cuộc thi WAPA Challenging (CLB WAPA), cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh (CLB 

GPA), Cuộc thi Chiến lược xuyên biên giới với chủ đề “Giải mã TPP” (CLB Kinh doanh quốc 

tế), cuộc thi CFO the Challenge - Tìm kiếm giám đốc tài chính tiềm năng (CLB F&B), cuộc thi 

Nhà hoạch định chính sách trẻ (Khoa Kinh tế), Hành trình Kế - Kiểm (CLB Wapa), cuộc thi 

Đánh thức tiềm năng Luật (Đoàn khoa Luật), Tôi - Luật sư tương lai (Đoàn Khoa Luật Kinh tế), 

                                                           
49Sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE thu hút 6.000 nhà đầu tư Sinh viên tham gia được tổ chức với quy mô toàn quốc với các 

nghiệp vụ mới như: phương pháp IPO online, mua bán chứng chỉ quỹ,... 
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Thử tài tri thức Luật (CLB Tri thức Luật)50,… Các cuộc thi này đều huy động nguồn kinh phí hỗ 

trợ từ doanh nghiệp, tạo môi trường gắn kết thực tế giữa doanh nghiệp với Sinh viên. 

Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, Đoàn trường chủ động tổ chức các hoạt động bổ trợ 

ĐVTN trang bị kỹ năng khởi nghiệp, tổ chức chương trình giao lưu với cựu Sinh viên là những 

doanh nhân - Number zero thu hút 235 ĐVTN tham gia. Nâng cao chất lượng cuộc thi Khởi 

nghiệp Kinh doanh, trong nhiệm kỳ thu hút 62 ý tưởng với 186 lượt Sinh viên tham gia. Đoàn 

trường phối hợp với Hội Sinh viên trường gửi 53 ý tưởng tham gia chương trình Start up Student 

ideas do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức, tọa đàm Khởi nghiệp - Bạn dám không? thu hút 150 

ĐVTN tham gia. 

Đoàn trường phối hợp cùng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên (TT 

QHDN&HTSV)cung cấp nhiều cơ hội thực tập, vị trí tuyển dụng, tổ chức Ngày hội việc làm UEL 

Career Day51; phối hợp hiệu quả với Phòng Công tác Sinh viên, TT QHDN&HTSV, Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn (TT NN-TH&ĐTNH) triển khai và trao nhiều loại học 

bổng hỗ trợ ĐVTN trong học tập52. Thông qua lực lượng nòng cốt, thường xuyên kịp thời nắm bắt 

thông tin, tình hình Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. 

Phối hợp tốt với Hội Sinh viên trường triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt, tạo môi 

trường cùng đồng hành với ĐVTN trong học tập và rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, chú trọng công 

tác tuyên truyền trực tiếp tại chỗ thông qua 25 buổi tọa đàm “Tự hào 5 tốt” được tổ chức kết hợp 

trong Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp chi hội, cấp khoa và cấp trường thu hút 6.300 lượt 

Sinh viên tham gia, từ đó giúp Sinh viên chủ động tìm hiểu các tiêu chí và phát huy khả năng của 

bản thân. Hoạt động tạo môi trường diễn ra đồng bộ, sôi nổi ở các cấp gắn liền với 5 tiêu chí: Đạo 

đức tốt, Thể lực tốt, Học tập tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt53. 

2. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần: 

Hoạt động văn - thể - mỹ, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN được tổ 

chức Đoàn phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh viên các cấp cùng thực hiện, đã tạo ra rất nhiều sân 

chơi, đạt được nhiều thành tích cao và thu hút số lượng lớn Sinh viên tham gia và cổ vũ. 

                                                           

50Trong nhiệm kỳ VI (2014 – 2017), toàn trường có tất cả 74 sân chơi học thuật thu hút 31.928 lượt đoàn viên Sinh viên  tham gia 

đến từ nhiều trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí tổ chức 1,3 tỷ đồng. 

51Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 977 đầu việc thực tập, việc làm  cho Sinh viên cùng với trên 3.246 vị trí thực tập, việc làm do các 

Khoa chủ động tổ chức, kết nối doanh nghiệp; tổ chức 72 đợt giao lưu, kiến tập tại các doanh nghiệp cho 3.073 lượt Sinh viên; Ngày 

hội việc làm UEL Career day 2015 và 2016 có 95 doanh nghiệp cùng hơn 3.200 lượt đoàn viên Sinh viên các trường tham gia. 

52 Trao tổng cộng 2.668 suất học bổng trị giá 8.977 tỷ đồng học bổng các loại.  

53Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường cho Sinh viên rèn luyện như: các diễn đàn, hội nghị về Nghiên cứu khoa học, 

Festival Nghiên cứu khoa học “Ways in a way”, Talk show Nghiên cứu khoa học “ Between purpose and success”,... Nắm bắt 

thông tin về các cuộc thi học thuật, Giải thưởng về nghiên cứu khoa học Euréka cấp thành để kịp thời thông tin đến Sinh viên. 

Phối hợp với Trung Tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo ngắn hạn (CFIS) tổ chức đợt thi thử Tin học văn phòng A/B và thi thử 

TOEIC cho 975 lượt sinh viên nhằm giúp sinh viên kiểm tra trình độ kiến thức và xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thanh niên khỏe, các hoạt động tình nguyện diễn ra sâu rộng từ cơ sở đến cấp trường. 

Trong nhiệm kỳ, tổ chức tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt: 2.633 Sinh viên 5 tốt cấp chi hội, 660Sinh viên cấp khoa, 193 Sinh 

viên cấp trường, 38 Sinh viên cấp ĐHQG – HCM, 13 Sinh viên cấp Thành và 03 Sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương. 
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Hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi ở 100% cơ sở Đoàn. 

Đoàn trường phối hợp cùng HSV trường chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội tăng cường các 

hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể chất, sức khỏe cho ĐVTN. 100% các Khoa tổ chức hội 

thao hoặc liên kết tổ chức giải đấu: Hội thao Sinh viên Luật (Khoa Luật và Luật Kinh tế), Hội thao 

Song Long (Khoa Kinh tế, Khoa Hệ thống thông tin, Khoa Y ĐHQG - HCM), Giải đá bóng Tứ 

hùng, Hội thao cán bộ Đoàn - Hội, Hội thao Bocachu, Giải bóng chuyền Voll cup, Hội thao Khoa 

Quản trị kinh doanh,…Đoàn - Hội trường tổ chức 05 đợt thi kiểm tra Thanh niên khỏe thu hút 

3.589Sinh viên tham gia54. Đội tuyển của trường tham gia các giải thể thao và đạt nhiều thành tích 

cao như: huy chương Đồng cầu lông đơn nữ, huy chương Bạc bóng chuyền nữ (Hội thao Sinh viên 

toàn thành), Giải ba toàn đoàn Hội thao Sinh viên ĐHQG - HCM năm 2015. 

Hoạt động văn hóa văn nghệ được đầu tư, thu hút đông đảo ĐTVN tham gia. 

Phối hợp cùng HSV trường tổ chức thành công các ngày hội mang sắc màu truyền thống: 

Ngày hội truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật, Hội trại truyền thống trường lần X năm 

2016, Liên hoan nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca”, cuộc thi kịch “Sống như những đóa hoa”, Hội 

thi “Nét đẹp Sinh viên Kinh tế - Luật”, chương trình Chào xuân, cuộc thi Sinh viên Kinh tế - Luật, 

Thời trang 2030 với chủ đề “Hội nhập cùng UEL”, Liên hoan tiếng hát Sinh viên Kinh tế - Luật lần 

III với chủ đề "Chạm". 

Phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên tập trung đầu tư cho các đội tuyển, Sinh viên tham 

gia đạt giải cao tại hội thi, liên hoan các cấp: Giải nhì toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát sinh viên 

toàn quốc, Giải khuyến khích liên hoan văn nghệ các ký túc xá toàn Thành chủ đề Vòng tay bè bạn, 

vào chung kết khu vực Chương trình Hành trình bài ca Sinh viên, Giải ba toàn đoàn tại Liên hoan 

Tiếng hát Sinh viên toàn quốc, Giải nhất toàn đoàn Liên hoan tiếng hát Sinh viên ĐHQG - HCM lần 

IX - Năm 2016, tham gia chương trình “Tuổi 20 hát” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối 

hợp với ban Thanh thiếu niên (VTV6) - Đài truyền hình Việt Nam tổ chức và là 01 trong 04 đội 

xuất sắc nhất Khu vực miền Nam. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn, câu lạc bộ/ đội/ nhóm đẩy mạnh các sân chơi định hướng 

thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sở thích của sinh viên như: Art Camp của Đội văn nghệ xung 

kích, Đoàn Khoa Hệ thống thông tin với chương trình Âm vang bản hùng ca, chương trình Âm 

vang quản trị của Khoa Quản trị kinh doanh, cuộc thi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản trong tôi của CLB 

Akina,55… 

Hoạt động tư vấn tâm lý, chăm lo đời sống cho ĐVTN được chú trọng hơn ở các Chi 

đoàn. 

Đoàn trường quán triệt các cơ sở Đoàn, chi đoàn sâu sát với đoàn viên, mở rộng diễn đàn tư 

vấn tâm lý, đời sống tình cảm cho ĐVTN. 100% chi đoàn có đội nhóm học tập, facebook chi doàn, 

                                                           
54Có tất cả 54 hoạt động thể thao, giải đấu thu hút 17.896 lượt Sinh viên tham gia. 

55Có 138 chương trình, cuộc thi, hội thi văn nghệ với 30.329 lượt Sinh viên tham gia 
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BCH chi đoàn chủ động nắm bắt đời sống, tâm tư của ĐVTN thông qua các nhóm học tập và 

facebook. Đoàn trường phối hợp tốt cùng Phòng Công tác sinh viên tổ chức nhiều hoạt động chăm 

sóc sức khỏe cho sinh viên ngay từ đầu năm học, tổ chức 02 buổi chuyên đề “Tư vấn sức khỏe sinh 

sản” cho 100% Tân sinh viên. Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh các diễn đàn tư vấn đời sống, tâm tư, tình 

cảm cho Sinh viên như: Hội thảo chuyên đề Cạm bẫy sau giảng đường (Khoa Kế toán - Kiểm toán), 

tư vấn nữ sinh Chuyện kín ngày đông (Khoa Tài chính ngân hàng), diễn đàn Tình yêu và giới tính 

(Đội Công tác xã hội). 

3. Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập quốc 

tế: 

Đoàn trường phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh viên trường và các đơn vị tổ chức các hoạt 

động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập quốc tế cho ĐVTN xuyên suốt trong nhiệm kỳ. 

Đoàn trường phối hợp tốt với TT NN-TH&ĐTNH, TT QHDN&HTSV trong việc đào tạo, 

mở các lớp kỹ năng cho Sinh viên, chủ động lên danh mục kỹ năng cần thiết, khóa học nghiệp vụ và 

phối hợp tổ chức các lớp, khóa học kỹ năng, đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn 56.  

BTV Đoàn trường xác định công tác hỗ trợ Sinh viên nâng cao chất lượng học tập tiếng 

Anh, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Định hướng Hội Sinh viên trường duy trì và củng cố 

hoạt động của CLB tiếng Anh (EFFI), tổ chức sinh hoạt giao tiếp định kỳ, đề xuất Đảng ủy - Ban 

Giám hiệu trường thành lập không gian giao tiếp, thực hành tiếng Anh cho Sinh viên trường. Trong 

năm học, Đoàn trường cùng TT NN-TH&ĐTNH tổ chức 04 đợt thi kiểm tra trình độ TOEIC, 04 đợt 

thi Tin học A - B giúp đánh giá trình độ ngoại ngữ và hỗ trợ Sinh viên tham gia phong trào Sinh 

viên 5 Tốt. Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa các nước cũng được thực hiện thường xuyên thông qua 

chuỗi hoạt động chuỗi hoạt động Asean Around, chương trình ASIA phố, Festival Hội nhập - Bản 

sắc Việt và chương trình của các câu lạc bộ tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hoa. 

Nhằm mục đích xây dựng văn hóa đọc sách cho ĐVTN, Đoàn trường tổ chức Hội sách UEL 

(01 lần/học kỳ) bán sách ưu đãi - giảm giá 57, tập trung nguồn lực, đầu tư trang thiết bị nhằm nâng 

cao hiệu quả phục vụ của Thư quán Sinh viên (đơn vị thuộc Đoàn trường): đa dạng giáo trình, sách 

chuyên khảo, các sản phẩm, dịch vụ phục vụ Sinh viên. Trong nhiệm kỳ, Thư quán Sinh viên tạo 

việc làm cho 42 lượt ĐVTN tham gia làm việc, qua đó trang bị kỹ năng bán hàng, giao tiếp, photo 

tài liệu, làm việc nhóm...cho ĐVTN. 

Phối hợp cùng Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều chương trình tạo môi trường cho ĐVTN 

nâng cao kiến thức hội nhập như: tìm hiểu văn hóa, xã hội, kinh tế các quốc gia châu Á, châu Âu và 

châu Mỹ, tăng cường môi trường học tập tiếng Anh, tin học58, … 

                                                           

56Số liệu các lớp kỹ năng: phối hợp cùng 02 trung tâm tổ chức 40 lớp kỹ năng, tin học, ngoại ngữ cho 3.185 đoàn viên Sinh viên 

tham gia. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn – Hội tổ chức 58 lớp kỹ năng với sự tham gia của 6.082Sinh viên. 

5714.160 lượt Sinh viên, 650 đầu sách bán giảm giá từ 20 – 30%. 

58 Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 39 chương trình tạo môi trường cho ĐVTN nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế, thu hút 10.935 

lượt ĐVTN tham gia, một số mô hình tiêu biểu: Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh The PIONEERS được tổ chức vơi quy mô toàn quốc 
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Hoạt động chăm lo cho Sinh viên quốc tế theo học tại trường có sự quan tâm chỉ đạo trực 

tiếp từ Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn - Hội trường chủ trì các hoạt động nắm bắt tình 

hình, hỗ trợ trực tiếp Sinh viên (theo mô hình "2+1", cùng các đơn vị liên quan: Phòng Hợp tác 

Quốc tế, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo) đã thực hiện tốt hoạt động chăm lo, tạo môi 

trường rèn luyện cho đối tượng này. Đoàn trường phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Hợp tác Quốc tế, 

Công tác Sinh viên tổ chức nhiều đợt giao lưu với Sinh viên quốc tế tại trường 59. Đoàn trường giới 

thiệu và tuyển chọn 57Sinh viên tham gia giao lưu, tìm hiểu văn hóa, học tập kinh nghiệm tại các 

quốc gia.  

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ TẬP HỢP THANH NIÊN: 

1. Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên, mở rộng mặt trận đoàn kết 

tập hợp thanh niên: 

Thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Sinh viên, phối hợp với 

Hội Sinh viên thực hiện nhiều phong trào cụ thể hóa theo chủ đề năm do Thành Đoàn và Hội Sinh 

viên Thành phố xác lập; đảm bảo vai trò định hướng Hội Sinh viên trong các hoạt động phong trào, 

văn - thể - mỹ, tình nguyện. 

Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên từ cấp cơ sở 

đến cấp trường. Tạo điều kiện cho Hội Sinh viên trong mở rộng mặt trận tập hợp Sinh viên, hoạt 

động phong trào đa dạng và phong phú. Định hướng, hỗ trợ Hội Sinh viên trong phương thức hoạt 

động, quản lý cơ sở (Liên Chi hội, CLB/Đội/Nhóm). Công tác xây dựng lực lượng đạt kết quả cao, 

trong nhiệm kỳ đã phát triển được thêm được 2.577 hội viên, hiện tại có 5.045 hội viên/5.420 Sinh 

viên (đạt tỷ lệ 93,08%). 

Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin giữa Đoàn trường và Hội Sinh viên trường thông 

qua các buổi họp giao ban hàng tuần, thống nhất các chủ trương lớn, rút kinh nghiệm hoạt động. 

Định kỳ hàng tuần họp hội ý thường trực Đoàn - Hội, 02 tuần họp giao ban BTV Đoàn trường, BTK 

Hội Sinh viên trường/lần. Phối hợp chặt chẽ trong điều phối tổng thể hoạt động Đoàn - Hội, hạn chế 

chồng chéo hoạt động, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn kinh phí từ ngân sách 

nhà trường. 

BTV Đoàn trường thực hiện tốt vai trò định hướng, hỗ trợ Hội Sinh viên các cấp tổ chức 

giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đoàn trường. Thường xuyên trao đổi thông tin, định hướng 

                                                                                                                                                                                                 
với chủ đề về “Việt Nam và các liên kết kinh tế quốc tế”, Liên hoan văn hóa “Bản sắc Việt” hội nhập AEC, Chương trình ASIA phố 

vởi chủ đề “Chuyến xe buýt phương Đông”, Chương trình Quốc hội trẻ UEL, tổ chức phiên họp giải trình Quốc hội với nội dung 

“Những tồn tại và hạn chế của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”; Hội trại Anh ngữ IER Camp, cuộc thi “AEC 

Mosaic”, cuộc thi học thuật Anh ngữ “English Vinglish” tọa đàm “TPP và điều kiện kinh tế Việt Nam”,… 

59Một số hoạt động quốc tế Đoàn trường hỗ trợ Sinh viên tham gia: Diễn đàn văn hóa thanh niên Đông Nam Á lần thứ 13 và 

ASEAN+3 lần thứ 3 tại Phillipines, Hội nghị Asian Undergraduate Summit – Singapore, Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á - 

Thái Lan, Chương trình giao lưu văn hóa – Malyasia. Các hoạt động giao lưu với Sinh viên quốc tế tại trường Trường Đại học quốc 

tế Maylaysia, Sinh viên trao đổi Pháp, Sinh viên Nhật Bản, chương trình tham quan công ty NTT Communications Vietnam, thuộc 

tập đoàn NTT Groups, Trường Đại học ESCP, Trường Rotterdam với Khoa, Giao lưu Văn hóa Putrajaya 2015,…Tổng số lượng Sinh 

viên tham gia hỗ trợ các chương trình giao lưu Sinh viên quốc tế: 57 Sinh viên.  
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Thường trực Hội Sinh viên trong việc quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo nhân sự chủ chốt, tăng 

cường 1 đồng chí trong BTV là cán bộ kiêm nhiệm hỗ trợ công tác Hội. Trong nhiệm kỳ VI, ngoài 

đồng chí Uỷ viên BTV Đoàn trường phụ trách công tác Hội, Đoàn trường còn phân công thêm 01 

đồng chí Uỷ viên BCH Đoàn trường hỗ trợ phụ trách công tác Hội. 

Tăng cường sự phối kết hợp giữa Đoàn - Hội trong việc tổ chức các chương trình liên tịch, 

triển khai các hoạt động, chủ trương lớn của Đoàn - Hội. Đoàn trường định hướng lồng ghép nhiều 

nội dung giáo dục vào hoạt động của Hội bám sát chủ đề năm: phát động thực hiện công trình, phần 

việc làm theo lời Bác, tổ chức sân chơi tìm hiểu lịch sử, … Hoạt động Hội Sinh viên có nhiều giải 

pháp sáng tạo, mới mẻ tạo môi trường cho Sinh viên học tập, rèn luyện; đặc biệt hỗ trợ, phối hợp 

với Hội Sinh viên thực hiện tốt chủ đề từng năm học; phong trào Sinh viên 5 Tốt tiếp tục phát triển 

cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực phấn đầu và rèn luyện trong ĐVTN. 2 năm học liên tiếp 

Hội Sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc, năm 2016 đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và 

phong trào thanh niên thành phố cụm thi đua số 2. 

2. Xây dựng Đoàn về chính trị tư tưởng: 

Đoàn trường xác định mục tiêu trọng tâm là tập trung các giải pháp nâng cao "bản lĩnh 

chính trị” của tổ chức và đoàn viên. 

Triển khai các nội dung học tập chính trị trong đợt sinh hoạt công dân dành cho Sinh viên 

đầu năm học, trọng tâm là các nội dung: đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức Báo cáo thời sự trong và 

ngoài nước cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt, đồng thời thường xuyên thông tin tình hình kinh tế, 

chính trị, xã hội trong các buổi họp giao ban định kỳ, trao đổi, nhắc nhở cán bộ Đoàn - Hội có tác 

phong gương mẫu, chia sẻ lập trường, quan điểm để được định hướng đúng đắn. 

Tổ chức học tập 06 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung)cho 2.915 đoàn viên Khóa 14, 

Khóa 15. Kết quả có 2.833 (97,2%) đoàn viên được công nhận hoàn thành. 

Đoàn trường xác định cần tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt 

Chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm. Hoạt động sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chi đoàn được BTV và Ủy 

ban kiểm tra (UBKT) Đoàn trường hướng dẫn cụ thể nội dung, gợi ý nhiều hình thức sáng tạo, kết 

hợp sinh hoạt chủ để với về nguồn, địa danh lịch sử; kết hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 

truyền thống, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lồng ghép thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh… (100% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm đầy đủ, riêng học kỳ 2 các chi đoàn năm tư đi 

thực tập không tổ chức sinh hoạt). Phân công các đồng chí Uỷ viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

(UBKT) tham dự các buổi sinh hoạt chủ điểm để kịp thời theo dõi, đánh giá hoạt động; duy trì cơ 

chế tham dự hoạt động chéo giữa các cơ sở Đoàn để đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn. 

3. Xây dựng Đoàn về tổ chức: 

Đoàn trường chú trọng củng cố các cơ sở còn nhiều hạn chế trong từng năm học, định 

hướng và bám sát hoạt động; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn các cấp. 
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3.1. Công tác Đoàn viên: 

Đoàn trường tổ chức tiếp nhận đoàn viên mới (Khóa 15, Khóa 16) từ ngày tiếp nhận hồ sơ 

nhập học, tổ chức giới thiệu về hoạt động Đoàn - Hội trường cho đoàn viên mới thông qua tuần sinh 

hoạt công dân. 8/8 Đoàn Khoa tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên, giới thiệu truyền thống 

ngành học, các hoạt động bản sắc, tiêu biểu của đơn vị đến Tân sinh viên.  

Ban Tổ chức - Xây dựng (TC - XD) Đoàn thuộc Đoàn trường đã xây dựng và chuẩn hóa các 

quy trình tiếp nhận sổ đoàn và chuyển sinh hoạt Đoàn, phát triển đoàn viên mới, nhận xét cuối năm, 

Lễ trưởng thành Đoàn….Đoàn trường tổ chức 03 lớp cảm tình Đoàn với 53 thanh niên tham gia, tổ 

chức kết nạp cho 53 đoàn viên mới, hiện nay tỷ lệ đoàn viên/Sinh viên: 5.278/5.420 (đạt 97,38%, 

không tính Sinh viên quốc tế và đoàn viên là cán bộ, giảng viên).  

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn trường triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả 

trong công tác quản lý đoàn viên, cụ thể là “Phần mềm quản lý Đoàn viên - Hội viên”, qua đó 

chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phục vụ trong công tác tổ chức, xây dựng Đoàn - Hội và 

công tác Văn phòng của Đoàn - Hội trường. Chương trình Quản lý Đoàn - Hội viên được xây dựng 

trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MSDB của Microsoft (Microsoft Access), với những tính 

năng: Quản lý văn thư Đoàn - Hội theo hướng dẫn mới của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

quản lý thông tin Đoàn viên - Hội viên, danh bạ cán bộ Đoàn, chuyển sinh hoạt Đoàn, quản lý Thu - 

Chi, trích xuất dữ liệu, thông tin báo cáo,...  

Chương trình đánh giá Rèn luyện đoàn viên với tên gọi “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật học tập 

và làm theo lời Bác, tiếp bước truyền thống, chủ động hội nhập” được hướng dẫn triển khai đến 

các cơ sở Đoàn ngay từ đầu năm học, nội dung đánh giá điều chỉnh theo hướng đoàn viên tăng hàm 

lượng tham gia hoạt động cấp cơ sở, hoạt động chi đoàn nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có nhiều 

sự lựa chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Đoàn trường đã 

hoàn thành và đưa vào sử dụng thí điểm “Phần mềm ghi nhận, đánh giá rèn luyện đoàn viên” 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá rèn luyện đoàn viên. Kết quả 8/8 (100%) cơ sở Đoàn thực 

hiện theo hướng dẫn của Đoàn trường. Thông qua chỉ đạo của Đoàn trường, công tác đánh giá xếp 

loại đoàn viên cuối năm, bình chọn đoàn viên ưu tú tại các cơ sở Đoàn được thực hiện chặt chẽ, 

nghiêm túc thông qua sự giám sát của Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường60.  

3.2. Công tác cán bộ: 

Đoàn trường xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tổ chức - Xây 

dựng Đoàn, tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với việc 

                                                           
60 Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm 2014 – 2015: có 6231/6251 đoàn viên được phân tích chất lượng đoàn viên (do không 

tính 20 đoàn viên mới kết nạp) trong đó Xuất sắc 2.457 đoàn viên (tỷ lệ 39,43%), Khá 3.395 đoàn viên (tỷ lệ 54,48%), Trung bình 

325 đoàn viên (5,22%), Yếu 54 đoàn viên (tỷ lệ 0,87%), có 823 đoàn viên ưu tú. Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm 2015 – 

2016: có 5.590/5.603 đoàn viên được phân tích chất lượng đoàn viên (do không tính 13 đoàn viên mới kết nạp) trong đó Xuất sắc 

2.378 đoàn viên (tỷ lệ 42,5%), Khá 2.856 đoàn viên (tỷ lệ 51,2%), Trung bình 280 đoàn viên (tỷ lệ 5,0%), Yếu 76 đoàn viên (tỷ lệ 

1,3%), có 746 đoàn viên ưu tú. 
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thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội với 3 tiêu chí: Bản lĩnh, trách 

nhiệm, sáng tạo. 

Bám sát chỉ đạo của BTV Thành Đoàn và Ban Cán sự (BCS) Đoàn ĐHQG - HCM, Đoàn 

trường thực hiện thường xuyên quy trình phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch, phân công vị trí đội ngũ 

cán bộ Đoàn. Mỗi đầu năm học, Đoàn trường tổ chức gặp mặt, thi tuyển Sinh viên là cán bộ Đoàn 

THPT, yêu thích hoạt động Đoàn - Hội để kịp thời phát hiện các nhân tố mới, bổ nhiệm tham gia 

BCH Đoàn - Hội cấp chi Đoàn; 8/8 Đoàn Khoa đều tổ chức thi tuyển, sử dụng đội ngũ cộng tác 

viên hỗ trợ hoạt động Đoàn - Hội.  

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ VI (2014 - 2017) đã bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ VI với 

23 đồng chí (tăng 02 đồng chí so với nhiệm kỳ trước), 05 đồng chí UBKT Đoàn trường. Bên cạnh 

đó, việc xây dựng đề án có cơ cấu Thường trực Đoàn Khoa là Uỷ viên BCH Đoàn trường đã tăng 

cường mối liên hệ, nắm bắt kịp thời thông tin giữa Đoàn trường và Đoàn cơ sở. Đoàn trường thực 

hiện công tác quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tự quy hoạch và quy hoạch theo hướng dẫn của BCS 

Đoàn ĐHQG - HCM từ cấp Ban Thường vụ Đoàn Khoa trở lên, từ đó có sự chuẩn bị tốt cho công 

tác nhân sự trong nhiệm kỳ Đại hội sắp tới. Công tác quản lý, ứng dụng tin học hóa bằng phần mềm 

quản lý cán bộ Đoàn - Hội chung của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM từ cấp chi Đoàn - chi Hội 

trở lên, cán bộ cấp Khoa ngoài thông tin sơ lược còn phải nộp lý lịch 2C. 

Xác định trọng tâm trong công tác cán bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động Xây dựng 

phong cách cán bộ Đoàn - Hội, Đoàn - Hội trường đã tổ lồng ghép các nội dung rèn luyện, đánh giá 

thông qua cuộc thi “Bản lĩnh cán bộ Đoàn - Hội” với các nội dung thi lồng ghép nhằm kiểm tra, 

đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội như: kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp 

vụ, tin học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình với các phần thi: Lời chào bản lĩnh, Cán 

bộ thông thái, Đoán ý đồng đội, Đường đến chiến thắng và Thuyết phục. Cuộc thi đảm bảo 100% 

cán bộ Đoàn - Hội các cấp tham gia, thông qua đó tìm ra được nhiều nhân tố thủ lĩnh mới trong 

công tác Đoàn - Hội. Tiếp tục bám sát kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013 - 2015, Đoàn trường 

hướng dẫn cụ thể cách đánh giá từ các cấp hội nghị triển khai, họp giao ban được thực hiện chặt chẽ 

để làm cơ sở đánh giá, xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động theo 

từng cấp. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, có 427/470  (tỷ lệ 90,8%) cán bộ Đoàn - Hội các cấp đạt 

danh hiệu, tổ chức tuyên dương 75 cán bộ Đoàn- Hội tiêu biểu, trong đó có 10 cán bộ Đoàn - Hội 

tiêu biểu nhất được Hội đồng và ĐVTN bình chọn. 

Đoàn - Hội trường phối hợp trong việc tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao 

chất lượng cán bộ Đoàn - Hội, đảm bảo tận dụng nguồn lực, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức. 

Trong nhiệm kỳ, tổ chức 06 đợt tập huấn chung giữa Đoàn - Hội trường gắn với 3 chuyên đề: 

chuyên đề 1: Tập huấn lý thuyết, trang bị các kỹ năng, kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ; 

chuyên đề 2: tập huấn kỹ năng thông qua Hội trại kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội, tạo môi trường giao 

lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm; chuyên đề 3: Tập huấn nâng cao cho đội ngũ cán bộ Đoàn - 

Hội chủ chốt các cơ sở với các nội dung chuyên sâu: Công tác nắm bắt, xử lý dư luận của cán bộ 
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và những kĩ năng cần thiết trong thời kì hội nhập, Định hướng hoạt động, vị trí, vai trò và trách 

nhiệm của các cán bộ kiêm nhiệm, các mảng tổ chức và xây dựng cơ sở Đoàn và cơ sở Hội” và mối 

quan hệ giữa Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên61. 

Việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ Đoàn được duy trì hiệu quả. Đoàn trường tiếp tục tham 

mưu cho các đơn vị trong trường ưu tiên học bổng cho cán bộ Đoàn - Hội có thành tích xuất sắc; 

Ban Giám hiệu trường tiếp tục trao 591,75 triệu đồng học bổng khuyến khích hoạt động cho cán bộ 

Đoàn - Hội các cấp62; ưu tiên xét tặng các danh hiệu dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội. BTV 

Đoàn trường chỉ đạo các ban hoạt động tăng cường quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm của cán 

bộ Đoàn trường, tạo ra nhiều môi trường thuận lợi cho các đồng chí cùng nhau làm việc, chia sẻ và 

học tập. Bên cạnh đó, Đoàn trường tổ chức miễn phí 04 đợt tập huấn kết hợp về nguồn cho cán 

bộ Đoàn chủ chốt từ cấp Khoa trở lên, sân chơi Hội thao cán bộ Đoàn - Hội tiếp tục được tổ chức 

với sự hưởng ứng của 750 lượt cán bộ tham gia thi đấu trực tiếp với các môn: bóng đá nam, bóng 

chuyền nam - nữ, cầu lông nam - nữ, điền kinh và cờ vua.  

Đoàn trường cử cán bộ Đoàn tham gia đầy đủ, trách nhiệm các đợt tập huấn chuyên đề của 

Thành Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM như: lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư 

khu vực trường học; lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đoàn, lớp tập huấn công tác kiểm tra, 

hội nghị giao ban kết hợp tập huấn công tác tuyên giáo, lớp tập huấn quốc tế thanh niên, lớp tập 

huấn dánh cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt…Nhằm chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị theo quyết 

định 1233/QĐ-TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tạo điều kiện cho 04 đồng chí tham 

gia học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính (có 02 đồng chí đã tốt nghiệp) và giới thiệu 04 đồng 

chí tham gia học trong thời gian sắp tới. 

Nhằm hỗ trợ thêm cho BCH, nhiệm kỳ này, Đoàn trường thành lập mới CLB Truyền thông 

với 30 thành viên. Hiện tại, CLB đã hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhân sự hàng năm được đào tạo 

và quy hoạch, đảm bảo kế thừa tốt các công việc trong CLB. 

3.3. Công tác chi Đoàn, cơ sở Đoàn: 

Đoàn trường chủ trương thực hiện phương châm “Đoàn trường muốn mạnh thì Đoàn cơ sở 

phải mạnh”, do đó công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn các cấp được chú trọng, đầu tư nâng 

chất các hoạt động ở cơ sở và đảm bảo thu hút ngày càng nhiều đoàn viên tham gia. 

Tập trung chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở mạnh, củng cố các cơ sở còn 

nhiều hạn chế trong từng năm học và đầu tư công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tập huấn công tác tổ 

chức Hội nghị kiện toàn nhân sự, Đại hội chi đoàn, Hội nghị kiện toàn nhân sự Đoàn khoa, Đại hội 

                                                           

61Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tổ chức 03 đợt tập huấn với sự tham gia của 1.060 cán bộ Đoàn – Hội các cấp tham gia, đặc biệt 

tổ chức 02 đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt nhằm trang bị, định hướng nhiều nội dung trọng tâm trong công tác 

Đoàn – Hội trường. Bên cạnh đó 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 02 đợt tập huấn/năm cho cán bộ Đoàn – Hội tại cơ sở với sự tham 

gia của 315 cán bộ. 

62Năm học 2014 – 2015 trao 154 suất/306,25 triệu đồng, năm học 2015 – 2016trao 162 suất/285,5 triệu đồng. 
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Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn trường63. Tổ chức lại nhân sự ở các ban hoạt động, phân công trực 

tiếp đồng chí trong BTV phụ trách ban hoạt động và các cơ sở Đoàn trực thuộc theo ban mình. Đối 

với cơ sở hoạt động mạnh, tăng cường hướng dẫn xây dựng ý tưởng mới; đối với các cơ sở còn 

nhiều hạn chế, đẩy mạnh chỉ đạo từng hoạt động cụ thể, đưa nhân sự cùng các đơn vị đó triển khai, 

thực hiện. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đơn vị mới thành lập: chi đoàn Cử nhân tài năng, chi đoàn 

Chất lượng cao, chi đoàn liên kết quốc tế CA; quan tâm sâu sát chi đoàn khối Quản lý và khối 

Giảng viên. 

Chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ có nhiều bước phát triển, công tác 

giáo dục được duy trì thường xuyên, hầu hết các đơn vị tập trung vào việc hỗ trợ ĐVTN Học tập - 

Nghiên cứu khoa học, phong trào tình nguyện, giáo dục nhân cách sống, văn minh học đường. Bên 

cạnh đó, phát huy sức sáng tạo từ cơ sở Đoàn, 100% Đoàn cơ sở tham gia tổ chức các hoạt động 

cấp trường, dưới sự giám sát, hỗ trợ của BCH Đoàn trường đã nâng cao năng lực tổ chức cho các 

đơn vị. Các CLB do Đoàn trường quản lý hoạt động hiệu quả, là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho hoạt 

động Đoàn trường. 

Xác định quan điểm lấy chi đoàn làm trọng tâm hoạt động, Đoàn trường tập trung nhiều giải 

pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của chi đoàn, trong đó cuộc thi “Chi đoàn tôi” là 

một điểm nhấn đột phá. Cuộc thi là sân mới thiết thực, ý nghĩa dành cho các Chi đoàn, tạo điều kiện 

gắn kết ĐVTN và nâng cao hiệu quả tập hợp Sinh viên của Chi đoàn, thông qua đó góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn. 

Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cách thức tổ chức sinh 

hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị để đảm bảo tính giáo dục, lồng ghép, mềm hóa nhiều nội dung 

giáo dục chính trị vào các buổi sinh hoạt. Triển khai 03 tiêu chí xây dựng chi đoàn vững mạnh “3 

nắm - 3 biết - 3 làm” qua chương trình tập huấn cán bộ Đoàn. 06 đợt sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt 

chính trị được thực hiện với sự tham gia của 80% ĐVTN từ các chi đoàn, đảm bảo 100% chi đoàn 

tổ chức sinh hoạt dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Nhằm chủ động nắm bắt thông tin cơ sở, Đoàn trường duy trì thường xuyên chế độ họp giao 

ban định kỳ 02 tuần lần/Đoàn Khoa, triển khai hoạt động hàng quý đối với các cơ sở Đoàn, Chi 

đoàn trực thuộc để chủ động định hướng, nắm bắt tình hình hoạt động các đơn vị. 

Công tác đánh giá, phân tích chất lượng cơ sở Đoàn được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. 

Các ban chức năng Đoàn trường tham mưu BTV chỉnh sửa thang điểm đánh giá sát thực tiễn và 

lượng hóa nhiều hơn64.  

                                                           
63Kết quả: 100% chi đoàn tổ chức Đại hội đúng hướng dẫn, Điều lệ Đoàn; 8/8 Đoàn Khoa tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn, Đại 

hội Đoàn khoa.  

64 Kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đoàn: Năm học 2014 – 2015:04/08 đơn vị xuất sắc, 04/08 đơn vị khá; chi đoàn cơ sở: 02/02 

xếp loại Khá; kết quả phân tích chất lượng chi đoàn: 38/75 chi đoàn Xuất sắc (50,67%), 35/75 chi đoàn Khá (46,67%) và 02/75 chi 

đoàn Trung bình (2,66%). Năm học 2015 – 2016:04/08 đơn vị Xuất sắc, 03/08 đơn vị Khá và 01/08 đơn vị Trung bình; chi đoàn cơ 

sở: 02/02 xếp loại Khá; kết quả phân tích chất lượng chi đoàn: 42/80 chi đoàn Xuất sắc (52,5%), 35/80 chi đoàn Khá (43,75%) và 

03/80 chi đoàn Trung bình (3,75%). 
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3.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng: 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Trường chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng 

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp. 

Đoàn trường triển khai và tăng cường phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong ĐVTN 

nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào 

mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển khai thực hiện và hoàn thành 

công trình “Khu vườn tri thức” giai đoạn 2 với kinh phí 104,78 triệu đồng nhằm thiết thực chào 

mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. 

Các hoạt động triển khai tuyên truyền, quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp cho 100% ĐVTN được thông qua nhiều hình thức đa đạng: triển khai trong tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa, đầu năm; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, học tập thông qua sinh hoạt chi đoàn, 

sinh hoạt chủ điểm; tuyên truyền, triển khai thông qua hệ thống các kênh online (mạng xã hội, 

email), hệ thống standee, triển lãm hình ảnh, hệ thống màn hình tivi của trường; kết hợp lồng ghép 

các nội dung  Nghị quyết thông các các chương trình, cuộc thi65,… 

Đoàn trường tổ chức tập huấn Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết 

nạp đến BCH Chi Đoàn, tổ chức 06 buổi giao lưu “Tiếp lửa” thu hút 990 Đoàn viên tham gia giao 

lưu với Đảng viên sinh viên. Qua các hoạt động này đã giải đáp nhiều băn khoăn, làm rõ mục tiêu 

phấn đấu, xác định lại lập trường bản lĩnh của nhiều đoàn viên ưu tú. Đoàn trường chỉ đạo các cơ sở 

Đoàn, định hướng HSV đa dạng các hoạt động tạo môi trường rèn luyện, thử thách đoàn viên ưu tú 

tham gia, tỷ lệ cán bộ Đoàn - Hội, Sinh viên 5 tốt được kết nạp Đảng viên là trên 70%.  

Bí thư Đoàn trường là Đảng ủy viên, 03 đồng chí trong BTV Đoàn trường là Bí thư 03 chi 

bộ Sinh viên nên việc nắm bắt chủ trương, quan điểm phát triển đảng viên Sinh viên được quan tâm 

và thực hiện thường xuyên. Đội ngũ Đảng viên là cán bộ Đoàn - Hội nòng cốt có bản lĩnh chính trị 

vững vàng là những đầu tàu tạo hiệu ứng lôi kéo phong trào, đoàn viên ưu tú gần hơn với tổ chức 

Đảng. Đoàn trường cùng Hội Sinh viên trường chuyển danh sách tuyên dương Sinh viên 5 Tốt các 

cấp cho 03 chi bộ Sinh viên để xem xét nguyện vọng, tạo môi trường phát triển Đảng. 

Việc hướng dẫn bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện chặt chẽ cùng trong đợt đánh giá 

phân loại đoàn viên cuối năm, qua đó cơ sở Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học Lớp nhận 

thức về Đảng (do Đảng ủy ĐHQG - HCM tổ chức tháng 10 hàng năm). Đoàn trường giới thiệu 350 

đoàn viên ưu tú tham gia học lớp “Nhận thức Đảng”(trong đó 258 hoàn thành và được cấp giấy 

chứng nhận). Trong nhiệm kỳ VI, phát triển 53 Đảng viên mới, giới thiệu 106 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp. 

                                                           
65Các hoạt động tiêu biểu như: kết hợp sinh hoạt chủ điểm, cuộc thi Hành trình theo chân Bác, Hành trình Hồ Chí Minh, Theo dòng 

lịch sử, Tự hào sử Việt, Ngày hội pháp luật, … 
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3.5. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn. Đảm bảo thực hiện 

100% việc xin ý kiến chỉ đạo, báo cáo chuyên đề, báo cáo chương trình năm học UBKT Thành 

Đoàn. Phân công cụ thể từng ủy viên tham gia phụ trách, nắm bắt tình hình thường xuyên các cơ sở 

Đoàn bằng phương pháp tham dự trực tiếp vào các hoạt động của cơ sở Đoàn. 

Hoạt động tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thực hiện theo từng cấp: tham gia tập huấn 

nghiệp vụ (do UBKT Thành Đoàn tổ chức), lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát toàn trường 

được tổ chức định kỳ 1 lần/1 năm học, 202 lượt cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của cơ sở Đoàn, 

Bí thư Chi đoàn tham gia. 

Đoàn trường và UBKT tổ chức 06 đợt kiểm tra chuyên đề 10 nội dung hoạt động của 8/8 

Đoàn Khoa (bao gồm chi đoàn trực thuộc)66, tổ chức 09 đợt giám sát chuyên đề cấp chi Đoàn 67. 

Sau kiểm tra, UBKT thực hiện báo cáo và kịp thời tham mưu cho BTV Đoàn trường về các nội 

dung liên quan đến các mảng công tác. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm. Trong 

nhiệm kỳ, UBKT cũng không nhận được đơn thư khiếu nại hay tố cáo nào. 

3.6. Công tác chỉ đạo, phối hợp, tham mưu: 

Định kỳ mỗi học kỳ, BTV Đoàn trường họp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng 

ủyđối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn trường thường xuyên báo cáo trực tiếp 

BTV Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên, nắm 

bắt tình hình an ninh Sinh viên, tổ chức chương trình Đối thoại giữa thường trực Đoàn trường với 

cán bộ Đoàn68 các cấp để tăng cường hoạt động định hướng hoạt động, nắm bắt tình hình; tổ chức 

Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Sinh viên hệ chính quy tập trung; đối thoại giữa Đảng ủy 

trường với đảng viên trẻ, đoàn viên tiêu biểu. 

Công tác chỉ đạo hoạt động, cơ sở Đoàn thực hiện qua các cuộc giao ban theo các đối tượng 

(Đoàn Khoa, chi Đoàn, câu lạc bộ/đội/nhóm), kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ĐVTN để 

Đoàn trường kịp thời tham mưu Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường nhiều vấn đề quan trọng. 

                                                           
66Tham mưu cho Ban Thường vụ nhiều giải pháp sau kiểm tra:giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chủ điểm (tăng cường sự giám 

sát trong công tác triển khai ở Đoàn khoa đối với chi đoàn, Đoàn khoa cần đầu tư góp ý nội dung và hình thức sinh hoạt chủ điểm 

cho chi đoàn, cùng chi đoàn tìm ra những giải pháp mới, giúp sinh hoạt chủ điểm thu hút đoàn viên hơn); Giải pháp nâng cao hiệu 

quả thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm (Tăng cường công tác tập huấn về những định hướng lớn, nội dung cụ thể trong việc 

thực hiện các cuộc vận động từ cấp chi đoàn vì thông tin đi từ Đoàn khoa còn chậm và thiếu);đềxuất những chế tài để áp dụng cho 

những đoàn viên chưa thực hiện tốt các cuộc vận động; công trình thanh niên (CTTN) cần phải có sự đổi mới, sáng tạo hơn và có 

danh hiệu khen thưởng cho những CTTN hiệu quả, sáng tạo. 

67Các chuyên đề gồm: Công tác quản lý cán bộ và nắm bắt dư luận Sinh viên, thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ 

Đoàn – Hội, “4 xây – 3 chống”, chuyên đề sinh hoạt chủ điểm, sử dụng Đoàn phí, Thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện, Kết quả 

thực hiện các đợt vận động Văn minh học đường, Học tập và làm theo lời Bác, Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội và Công 

trình thanh niên (tháng 4/2015).Thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động, cụ thể như: Giám sát quy trình tổ chức Đại hội chi đoàn 

và Hội nghị Đoàn cơ sở, Giám sát và kiểm tra việc tổ chức Sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị theo đúng hướng dẫn của Ban thường 

vụ Đoàn trường, Giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí trong quá trình tổ chức hoạt động tại các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc, Giám 

sát công tác hỗ trợ, xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Đoàn viên thanh niên trong từng Đoàn cơ 

sở và chi đoàn. 

68 Chương trình đối thoại được tổ chức 2 lần, có sự tham gia của 660lượt cán bộ Đoàn từ cấp chi Đoàn trở lên tham gia. 
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Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị trong trường, đặc biệt là 

Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học, 02 

Trung tâm dịch vụ (TT QHDN&HTSV, TT NN-TH&ĐTNH) trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ 

Sinh viên, Sinh viên quốc tế. 

Đoàn trường thực hiện tốt các chỉ đạo của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đoàn 

ĐHQG - HCM, tham gia tích cực các hoạt động, nhận được nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi.69 

 

V. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN: 

1. Cấp Thành: 

Đoàn trường phối hợp cùng Hội Sinh viên góp quỹ tham gia công trình không gian truyền 

thống phong trào học sinh, Sinh viênSài Gòn- Gia Định - TP. Hồ Chí Minh với số tiền 20 triệu 

đồng (công trình được thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). 

Tham gia thực hiện Công trình thanh niên cấp thành phố “Cải thiện môi trường các tuyến 

kênh, rạch góp phần giảm ngập trên địa bàn thành phố” nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).  

Tham gia thực hiện Công trình thanh niên cấp thành phố “Cải thiện môi trường tại Rạch 

Ông Hóa - Quận 2” nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2016).  

2. Cấp Trường: 

- Công trình thanh niên trong nhiệm kỳ VI (2014 - 2017): Đề án “Kinh tế học thường 

thức”: Xây dựng các bài giảng bằng hình thức đổi mới, đưa kiến thức kinh tế đến với người dân 

một cách gần gũi và mang tính thực tế cao, đồng thời tạo môi trường cho Sinh viên thực hành 

những kiến thức kinh tế liên quan đến ngành học, từ đó giúp Sinh viên trau dồi kỹ năng cho bản 

thân, phát huy chuyên môn ngành học trong những chiến dịch tình nguyện còn góp phần khẳng định 

hình ảnh, hình tượng Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật năng động, sáng tạo, giỏi kiến thức, vững kỹ 

năng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 02 lớp học, xây dựng được 01 tủ sách, 500 lượt ĐVTN tham 

gia. 

+ Đánh giá chung: 

                                                           
69 Giấy khen của Thành Đoàn tham gia tích cực hội thi "Tự hào Sử Việt năm 2015, đạt giải III Hội thi Oympic các môn 

khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tầm nhìn xuyên thế kỷ cấp Thành năm 2015, tham gia tốt các hoạt 

động của Thành Đoàn nhân dịp cao điểm kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm 

Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, đợt cao điểm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội trại “Tự 

hào nòi giống tiên rồng”, "Tuổi trẻ giữ nước" năm 2016, chương trình “Thanh niên với pháp luật bầu cử", Liên hoan 

tiếng hát Sinh viên toàn quốc (Đạt giải ba toàn đoàn), cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần 1 năm 2016 (có 02 Thí 

sinh đại diện TP. Hồ Chí Minh tham gia Chung kết toàn quốc, 01 Thí sinh đạt Giải nhì), Giải thể thao Sinh viên toàn 

quốc VUG (vào tứ kết môn bóng đá và Đạt giải Tư môn Nhảy đối kháng), Giải Xuất sắc tài năng Lương Văn Can, Hội 

thao Sinh viên toàn thành năm 2016 (Giải nhì Bóng chuyền nữ và Giải ba môn cờ vua), Liên hoan tiếng hát Sinh viên 

ĐHQG-HCM lần X, năm 2016 (Giải nhất toàn đoàn). 



- Trang 30 - 

 Thứ nhất, nhìn chung chương trình đã mang lại những kiến thức thiết thực hỗ trợ người 

dân nông thôn, tăng cường sự hiểu biết cho họ, từ đó giúp họ có kế hoạch làm kinh tế tốt hơn. Tuy 

giá trị làm lợi về mặt kinh tế không cao, nhưng có ý nghĩa về mặt xã hội. 

 Thứ hai, chương trình đã tạo môi trường cho ĐVTN tham gia rèn luyện kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm… 

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế nhất định như: địa bàn thực 

hiện không nhiều, lớp học ít, số lượng thụ hưởng không cao. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 

này là do Đoàn trường chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đồng thời khi chuyển đổi nhân sự 

thực hiện, quá trình chuyển giao chưa tốt, gây nên sự lúng túng khi triển khai. 

+ Bài học kinh nghiệm: 

 Cần chuẩn bị nguồn lực, nhân lực tốt hơn. 

 Quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, sâu sát tích cực với đối tượng được phân công thực 

hiện. 

 Có cơ chế đánh giá và rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn để có phương án xử lý các hạn 

chế tốt hơn. 

- Một số công trình thanh niên tiêu biểu thực hiện trong các năm học: 

+ Công trình “Sổ tay khởi nghiệp”: trang bị cho ĐVTN các kỹ năng cần thiết khi tiến 

hành khởi nghiệp, các quy trình để xây dựng ý tưởng và các dự án mẫu tham khảo thông qua thực tế 

cuộc thi “Khởi nghiệp kinh doanh”. 

Công trình là tài liệu tham khảo hiệu quả cho ĐVTN xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, từ 

đó tạo động lực cho các bạn thực hiện những đề án khả thi. 

+ Công trình “Sổ tay cán bộ Đoàn”: thực hiện sổ tay nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ 

Đoàn các cấp các kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ công tác đoàn; các văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện các cuộc vận động, chương trình hành động của Đoàn các cấp, hướng dẫn các quy trình 

làm việc của Đoàn trường. Kết quả: thực hiện 450 quyển sổ tay cho 450 cán bộ Đoàn các cấp, phát 

hành online sổ tay trên website Đoàn - Hội trường. 

+ Công trình “Khu vườn tri thức” giai đoạn 2: Đoàn trường tiến hánh phát động hội thu 

công trình giai đoạn 2 với số tiền thu được là 104,78 triệu đồng, đã tiến hành liên hệ trồng 30 cây 

xanh, thực hiện tiểu cảnh đá tại Khu vườn, tiến tới chào mừng 15 năm Ngày truyền thống và 06 

năm thành lập Trường, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 

2015 - 2020. Đây là công trình được Ủy ban Nhân dân Thành phố chọn làm nơi phát động chương 

trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2017. 

+ Thực hiện công trình chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 

trang bị 18 bộ bàn, ghế đá tại Khu vườn tri thức với kinh phí thực hiện cộng trình là 25.000.000 

đồng. 
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+ Công trình “Phần mềm ghi nhận, đánh giá rèn luyện đoàn viên”: Đoàn trường triển 

khai và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm đánh giá điểm rèn luyện đoàn viên gồm có chia làm 2 

phần: phần dành cho Đoàn viên và phần dành cho chi đoàn. Quy trình đánh giá: Đánh giá của đoàn 

viên: đoàn viên truy cập vào website, dựa trên khung chương trình và thang điểm từng phần, nếu 

Đoàn viên có tham gia thì tự đánh giá điểm. Đánh giá Đoàn viên từ chi Đoàn: sau khi đoàn viên 

hoàn thành đánh giá, sau đó chi đoàn sẽ kiểm tra và đánh giá lại Đoàn viên của chi đoàn mình. 

Công trình giúp quản lý đoàn viên thuận tiện, tiết kiệm chi phí khi phân loại, đánh giá 

ĐVTN. 

3. Cấp cơ sở, chi Đoàn: 

Đăng ký và hoàn thành 175 công trình/175 chi đoàn - cơ sở Đoàn. 

Một số công trình tiêu biểu như: Sổ tay pháp luật thiếu nhi (Đoàn khoa Luật kinh tế), Xây 

dựng Website MISers (Đoàn khoa Hệ thống thông tin), Kho đề thi trực tuyến IER EXAM (Đoàn 

khoa Kinh tế đối ngoại), Sổ tay biển đảo quê hương (Đoàn khoa Luật), Bản tin Kinh tế (Đoàn khoa 

Kinh tế), Mỗi quyển sách - Một tấm lòng (Đoàn khoa Quản trị kinh doanh), Pháp luật vì cộng đồng 

(Đoàn khoa Luật), Tủ sách pháp luật, chuyên san Sinh viên và Pháp luật (Đoàn khoa Luật kinh tế), 

Bảng hệ thống tài khoản kế toán (Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán), Bàn làm việc văn minh, sạch, 

đẹp (Chi đoàn Khối Quản lý), Trường học văn minh (Đoàn khoa Hệ thống thông tin), Bảng trắng 

tinh khôi (Chi đoàn K15406), Tủ sách marketing (Chi đoàn K14410), Kết nối thông tin (Chi đoàn 

K14402C),“Ổ điện ở khu tự học” (K12406)… 

VI. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP ĐHQG - HCM, QUY MÔ CẤP THÀNH: 

1. Đăng cai tổ chức các chương trình cấp ĐHQG - HCM, cấp Thành: 

- Cuộc thi Bóng đá tài chính (Cuộc thi do TW Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo ĐHQG-

HCM tổ chức), Hội thi Duyên dáng Sinh viên ĐHQG-HCM lần VI -  Năm 2015, Liên hoan Sinh 

viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2015, Liên hoan Tiếng hát Sinh viên ĐHQG-HCM lần X, năm 2016. 

- Chương trình “Những cuốn sách đổi đời” phối hợp với TW Hội Sinh viên Việt Nam và 

Trung Nguyên Coffee. 

-  Ngày hội pháp luật 2014, 2015, 2016 dành cho ĐVTN khối ĐHQG - HCM và khu vực 

Thủ Đức. 

2. Tổ chức các hoạt động quy mô cấp Thành:  

Tổ chức 07 sân chơi học thuật: 

- Sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE, hằng năm thu hút sự tham gia của 3.000 nhà đầu tư 

là Sinh viêntham gia giao dịch. Trong nhiệm kỳ này, FESE khẳng định vị thế sân chơi học thuật lớn 

với sự mở rộng quy mô toàn quốc, liên kết chặt chẽ với trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 

trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Kinh tế quốc dân 
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Hà Nội…trong việc tổ chức chương trình, truyền thông cho Sinh viên tham gia. Huy động được 300 

triệu tài trợ từ doanh nghiệp. 

- Cuộc thi WAPA the Challenging là cuộc thi chuyên ngành về lĩnh vực kế toán, tài chính 

đã thu hút sự tham gia của 2.500 Sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Cuộc thi Đánh thức tiềm năng luật lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 1.780 

lượt Sinh viên đang theo học chuyên ngành luật tại các trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh. Cuộc thi đã tạo ra sân chơi mới mẻ, bổ ích dành cho Sinh viên khối ngành Luật. 

- Cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh thu hút sự tham gia của 2.000 ĐVTN với 155 dự án - ý 

tưởng kinh doanh đến từ 12 trường Đại học, Cao đẳng tham gia với nội dung tham gia ngày càng 

phong phú, đa dạng. 

- Cuộc thi CFO the Challenge 2016- Tìm kiếm giám đốc tài chính tiềm năng là cuộc thi 

chuyên ngành về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng đã thu hút sự tham gia của 1.500 lượt Sinh viên từ 

các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Cuộc thi Chiến lược xuyên biên giới  với chủ đề “Giải mã TPP” thu hút sự tham gia 

của 1.000 với các nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế đối ngoại, logistic. 

- Cuộc thi Tôi - Luật sư tương lai tổ chức với sự tham gia của 1.300 lượt Sinh viên đang 

theo học chuyên ngành luật tại các trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã tạo ra 

sân chơi mới mẻ, bổ ích dành cho Sinh viên Khối ngành Luật. 

 

VII.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU: 

STT CHỈ TIÊU KẾT QUẢ TỶ LỆ 

01 Tổ chức ít nhất 4 sân chơi học thuật cấp Thành 07 sân chơi 175% 

02 
Phấn đấu có 100 đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên hoàn 

thành cấp trường 
110 đề tài 110% 

03 
Tổ chức ít nhất 20 chương trình giáo dục pháp luật trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 

30 chương 

trình 
150% 

04 
Giới thiệu ít nhất 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 

trong đó có 50 đoàn viên được kết nạp 

Giới thiệu 106 

ĐVƯT 

Kết nạp 53 

đoàn viên 

151% 

 

106% 

05 Vận động trao 30 suất học bổng giành cho cán bộ Đoàn - Hội 67 223% 

06 100% cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn hàng năm 

100%, mỗi 

năm tổ chức 

02 đợt 

100% 
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STT CHỈ TIÊU KẾT QUẢ TỶ LỆ 

07 
80% cơ sở Đoàn xếp loại Khá trở lên mỗi năm, không có cơ sở 

Đoàn yếu, kém 

93,8 %  CS 

Đoàn xếp loại 

khá trở lên 

117% 

08 
Tổ chức ít nhất 3 chương trình hỗ trợ Sinh viên hội nhập Cộng 

đồng kinh tế ASEAN 

15 chương 

trình 
500% 

 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong nhiệm kỳ VI (2014 - 2017), công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học 

Kinh tế - Luật đã được triển khai đầy đủ các nội dung, chất lượng hoạt động được nâng cao, chuyên 

sâu. Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên Thành phố Hồ Chí Minh (trong cụm thi đua số 2) xuyên suốt nhiệm kỳ, thể hiện sự hiệu 

quả trong công tác cũng như sự đóng góp, cống hiến nhiệt tình của tập thể cán bộ Đoàn, ĐVTN 

trường, tạo nên sức mạnh tập thể của Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, góp phần nâng cao vị 

thế của trường trong khu vực TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung; mang lại nhiều kết 

quả tích cực, đóng góp sâu rộng cho sự phát triển của nhà trường, góp phần đào tạo lớp ĐVTN vừa 

“hồng” vừa “chuyên”.  

1. Những mặt đạt được: 

- Tập thể cán bộ Đoàn, ĐVTN trường đã chủ động và sáng tạo thực hiện những nội dung 

của Nghị quyết Đại hội đã thông qua, linh hoạt truyền tải chủ đề công tác từng năm học theo định 

hướng và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM, Đảng ủy - 

Ban Giám hiệu trường và các hoạt động cụ thể. Phát huy được sức mạnh, tinh thần đoàn kết ở các 

cấp cán bộ Đoàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc triển khai hiệu quả các chương trình hành 

động, chuyển hóa những nội dung vào thực tế một cách thiết thực hơn, thu hút đông đảo ĐVTN 

tham gia, hoàn thành xuất sắc nghị quyết do Đại hội thông qua. 

- Công tác giáo dục được tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các chương trình, tạo sức 

lan tỏa tốt và tác động tích cực đến ĐVTN. Đặc biệt là công tác giáo dục pháp luật trong việc phát 

huy thế mạnh chuyên ngành đào tạo luật của trường, thể hiện được sức lan tỏa, tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền pháp luật đến người dân, học sinh, Sinh viên thông qua các hoạt động tình 

nguyện gắn với các tỉnh, khu vực địa bàn dân cư, khu vực công nhân lao động. Công tác giáo dục 

được đổi mới nhiều phương thức, tác động sâu đến tình cảm của ĐVTN, tạo sự yêu thích đối với 

hoạt động giáo dục, từ đó định hướng suy nghĩ và hành động "đẹp" trong ĐVTN. 

- Nhiệm kỳ VI, Đoàn trường đã thực hiện tốt các chương trình bổ trợ ĐVTN học tập, nghiên 

cứu khoa học. Do đó, Sinh viên trường đạt được nhiều thành tích tại các cuộc thi học thuật. Các sân 

chơi học thuật của Sinh viên ngày càng được nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, góp phần 

khẳng định vị thế của trường Đại học Kinh tế - Luật. 
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- Việc truyền thông các hoạt động đa dạng, phong phú qua nhiều công cụ, phương tiện: 

website Đoàn - Hội, ấn phẩm trực quan sinh động, diễn đàn - mạng xã hội với hình thức sáng tạo, 

ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, qua đó thu hút ĐVTN tham gia chương trình. 

- Liên kết và phối hợp tốt với các Đoàn thể, các đơn vị trong trường huy động nguồn lực, đề 

ra nhiều giải pháp hỗ trợ, chăm lo Sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, có 

sự đầu tư liên tục công tác hỗ trợ Sinh viên quốc tế đang học tập tại trường. 

- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn được thực hiện xuyên suốt đặc biệt là công tác đào tạo 

cán bộ Đoàn các cấp và nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở. Hầu hết cơ sở Đoàn có sự chủ động, sáng 

tạo trong hoạt động; công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, đi vào chiều sâu và đáp ứng nhu 

cầu của ĐVTN. 

2. Những mặt hạn chế: 

- Cường độ tổ chức hoạt động Đoàn tập trung chủ yếu vào cuối tuần nên đôi khi gây khó 

khăn trong việc bố trí cơ sở vật chất và vận động ĐVTN tham gia. 

- Công trình thanh niên các cấp, đặc biệt là cấp chi Đoàn chưa có sự sáng tạo, chưa gắn 

nhiều với hoạt động chuyên môn. 

- Việc huy động ĐVTN tham gia hoạt động chưa tương xứng với sự đầu tư của chương trình 

do hoạt động đa dạng và phương thức học tập của ĐVTN có nhiều thay đổi theo cơ chế tín chỉ. 

- Đội ngũ cán bộ cơ sở luân chuyển nhanh, ảnh hưởng đến quá trình đào tạo, quy hoạch  và 

công tác điều hành tại cơ sở.  

- Tính chính trị trong hoạt động chi đoàn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng 

sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị tại chi đoàn chưa được đầu tư đúng mức. Một bộ phận nhỏ 

đoàn viên còn thờ ơ với hoạt động đoàn thể. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

- Đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường các hoạt động gắn kết thực tiễn với các 

chương trình giáo dục, chú trọng làm thay đổi nhận thức của ĐVTN về việc tham gia các chương 

trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống. 

- Bám sát công trình thanh niên các cấp, đặc biệt là cấp chi Đoàn, có sự định hướng cụ thể 

hơn trong việc thiết lập nội dung thực hiện công trình thanh niên. 

- Chỉ đạo quyết liệt đối với cơ sở Đoàn về công tác quy hoạch và đào tạo nhân sự tại cơ sở. 

- Tăng cường công tác truyền thông đối với các hoạt động của Đoàn, lồng ghép các chương 

trình văn hóa, văn nghệ vào các chương trình để thu hút ĐVTN tham gia nhiều hơn. 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

NHIỆM NHIỆM KỲ VI (2014 - 2017) 
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Phần thứ hai 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NHIỆM KỲ VI (2014 – 2017) 

 

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ: 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, độ tuổi bình quân Ban Chấp 

hành là 23 tuổi, trong đó 07 đồng chí Ủy viên Thường vụ. Trong nhiệm kỳ VI, Ban Chấp hành chấp 

thuận cho 11 đồng chí Ủy viên rút tên khỏi Ban Chấp hành (trong đó có 02 đồng chí Ủy viên 

Thường vụ), đồng thời bổ sung 11 đồng chí vào Ban Chấp hành. Hiện nay, Ban Chấp hành Đoàn 

trường có 23/23 đồng chí. 

Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn trường đã phát huy được trí tuệ tập thể, có sự phân 

công, phân nhiệm hợp lý, nỗ lực chỉ đạo tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường trong 

giai đoạn 2014 – 2017. Ban Chấp hành nghiêm túc thực hiện quy chế về sinh hoạt, hội nghị, có tinh 

thần trách nhiệm cao, gương mẫu và tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số Ủy viên Ban Chấp hành 

còn thiếu chủ động, chưa phát huy tốt vai trò đại diện tiếng nói của ĐVTN. 

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM 

KỲ 2014 – 2017: 

1. Ưu điểm: 

Bám sát, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên, chuyển tải đầy đủ nội dung vào các mảng công tác, chương trình hành động cụ thể. Chủ 

động có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường, có nhiều sáng 

tạo trong công tác chỉ đạo, đúc kết kinh nghiệm. 

Ban Chấp hành Đoàn trường đã lãnh đạo, tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên 

trường cơ bản hoàn thành các nội dung công tác nhiệm kỳ 2014 – 2017, đạt được nhiều thành tích 

xuất sắc (02 năm liên tiếp đạt danh hiệu Xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

thành phố ở cụm thi đua số 2, Bằng khen Trung ương Đoàn,…). Tiếp tục khẳng định vai trò, sự lớn 

mạnh của tổ chức Đoàn, đóng góp chung vào sự phát triển của nhà trường, hoạt động phong trào 

của ĐHQG – HCM và TP.HCM. 

Có nhiều đổi mới trong phương pháp quản lý, sâu sát với Đoàn cơ sở, bám sát hoạt động, 

kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo cơ sở Đoàn hoạt động theo đúng nội dung, tinh thần của nghị quyết Đại hội. 

2. Hạn chế: 

Một số nội dung trong nghị quyết chưa được thực hiện tốt như: Đề án Thường thức kinh tế 

(chưa thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ), mở rộng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật. 

Chưa quyết liệt, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn 

cơ sở, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN. 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ BAN CHẤP HÀNH: 

1. Ban Chấp hành Đoàn Trường: 

1.1 Ưu điểm: 

Thành viên Ban Chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng trau dồi nâng cao lý luận chính trị.  

Ban Chấp hành Đoàn trường hoạt động dựa trên Quy chế làm việc cụ thể, phân công cụ thể 

trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ủy viên BCH  đối với từng lĩnh vực, mảng hoạt động. Chế độ họp 

được duy trì định kỳ hàng tháng đối với BCH, hàng tuần đối với Ban Thường vụ, đảm bảo tính kỷ 

luật trong đội ngũ cán bộ Đoàn. Thể hiện tốt được vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức 

Hội, góp phần vào sự lớn mạnh của Hội Sinh viên trường. 

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ cơ sở trong các sinh hoạt của Đoàn, 

thông qua các vấn đề của hoạt động Đoàn, thực hiện đúng Điều lệ Đoàn. 

Thành viên Ban Chấp hành có năng lực công tác, kinh nghiệm trong công tác Đoàn và hoạt 

động phong trào; luôn chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao. Đa 

số có kết quả rèn luyện, học tập tốt, được ĐVTN tin yêu, tín nhiệm. 

1.2 Hạn chế: 

Một số đồng chí còn thiếu chủ động trong công việc, chưa nhận thức đúng vai trò, trách 

nhiệm của mình trong tập thể Ban Chấp hành nên còn lơ là, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Một số ít ủy viên Ban Chấp hành là Thường trực Đoàn cơ sở chưa phát huy vai trò là cầu nối hiệu 

quả giữa Đoàn trường và Đoàn cơ sở. 

Còn có mảng công tác bố trí nhân sự chưa phù hợp, chưa phát huy hết năng lực của một số 

Ủy viên Ban Chấp hành, vẫn xảy ra trường hợp Ủy viên Ban Chấp hành kiêm nhiệm nhiều nhiệm 

vụ khác nhau ở nhiều cấp Đoàn nên chưa sắp xếp, phân bổ thời gian tham gia hợp lý, dẫn đến chưa 

hoàn thành tốt công việc của Ban Chấp hành. 

2. Ban Thường vụ Đoàn trường: 

2.1 Ưu điểm: 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ có năng lực công tác tốt, ý thức trách nhiệm cao, nhiều 

năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Có nhiều giải pháp sáng tạo, áp dụng 

nhiều phương thức mới trong tổ chức hoạt động. 

Duy trì mối liên hệ và thường xuyên tham mưu với Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường, Ban 

Cán sự Đoàn ĐHQG – HCM và Thành Đoàn TP.HCM. Kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở Đoàn, tâm 

tư nguyện vọng của ĐVTN để kịp thời tham mưu cấp ủy, đoàn cấp trên, chỉ đạo hoạt động của 

Đoàn trường và cơ sở trực thuộc. 

Ban Thường vụ thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong hoạt động, giữ gìn và tạo sự đoàn 

kết, thống nhất nội bộ. 
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2.2 Hạn chế: 

Một số Ủy viên thường vụ Đoàn trường là cơ cấu sinh viên nên chưa phân bổ hợp lý thời 

gian giữa học tập và hoạt động, chưa dành đầu tư nhiều cho công tác. 

Chưa quyết liệt thực hiện một số hoạt động và nội dung, dẫn đến một số hoạt động chậm 

tiến độ.  

3. Thường trực Đoàn trường: 

3.1 Ưu điểm: 

Gương mẫu, giữ gìn đoàn kết và phát huy tối đa năng lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban 

Chấp hành, ĐVTN trong trường. 

Với sự ủng hộ, tin tưởng của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, thường trực Đoàn 

trường đã xây dựng được mối liên hệ tốt với Thành Đoàn, Ban Cán sự Đoàn, các Đoàn Trường bạn, 

đơn vị trong trường. Qua đó tạo sự đồng thuận, các điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác Đoàn. 

Thường trực bám sát thường xuyên những nội dung trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI, 

chủ động nhắc nhở Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp 

thời chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 – 2017. 

 3.2 Hạn chế: 

Còn chưa quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động. Đôi khi còn cả nể trong các 

hoạt động của Ban Chấp hành. Nhiều đồng chí kiêm nhiệm các vai trò khác nhau nên chưa hoàn 

toàn tập trung trí lực, thời gian cho các ý tưởng, cách làm sáng tạo mới. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

Xuất phát từ kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học 

Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2014 – 2017, Ban Chấp hành Đoàn trường đúc kết một số bài học kinh 

nghiệm sau: 

Thường xuyên thực hiện công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá trong Ban Chấp hành 

nhằm có những điều chỉnh và điều hành hợp lý trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ. Tập 

trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh. 

Đẩy mạnh công tác giám sát kiểm tra, giám sát các cấp. Kết hợp nhiệm vụ của Ủy ban kiểm 

tra với vai trò phụ trách của các Ban chuyên môn trong công tác chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ cơ sở 

Đoàn thực hiện các chương trình, hệ thống chỉ tiêu đã đề ra. 

Từng ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên tự trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và 

nghiệp vụ công tác nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh niên, xứng đáng với 

vai trò thủ lĩnh thanh niên, có những tham mưu thường xuyên đối với hoạt động của Đoàn trường. 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

 NHIỆM KỲ VI (2014 – 2017) 
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 Phần thứ ba 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NHIỆM KỲ VII (2017 – 2019) 

  

A. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG 

TRÀO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2017 – 2019  

Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện tại có 5.420 sinh viên, trong đó là 5.418 đoàn viên, 70 là 

cán bộ, giảng viên dưới 30 tuổi. ĐVTN (ĐVTN) Kinh tế - Luật có tinh thần nhiệt huyết cao, năng 

động, sáng tạo, hoài bão lớn, yêu thích các hoạt động xã hội, chủ động học tập, nghiên cứu khoa 

học, có tinh thần góp sức trẻ xây dựng trường, lớp, thành phố và xã hội. Đa số ĐVTN có lối sống 

lành mạnh, có ý chí học tập, chú trọng nghiên cứu khoa học, có khát vọng khởi nghiệp kinh doanh 

đồng thời có ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Tạo nền tảng tốt cho việc tập hợp thanh niên 

của tổ chức Đoàn tại trường. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường và thực hiện chiến lược phát triển 

nhà trường giai đoạn 2016 – 2021 với định hướng phát triển thành trường Đại học nghiên cứu. 

Trong giai đoạn 2017 – 2019, nhà trường đẩy mạnh gia tăng ngành đào tạo và các loại hình đào tạo, 

đặc biệt là chương trình cử nhân tài năng và chất lượng cao đồng thời tiến tới tự chủ tài chính, do đó 

đòi hỏi công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường có những đổi mới để phù hợp với thực tiễn 

và đáp ứng nhu cầu thiết thực của ĐVTN. 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên  gắn liền với những sự kiện chính trị quan trọng, sự 

phát triển của đất nước, thành phố, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và trường Đại học Kinh tế - 

Luật. Đây là giai đoạn tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình 

hành động của Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt 

diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần X (2017 – 2022) và Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần XI (2017 – 2022) và kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất 

nước… Đây là cơ hội lớn để ĐVTN thể hiện vai trò, trách nhiệm, tình cảm và tài năng của mình 

trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Các hoạt động của Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhà trường phù hợp với 

từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và trong nước 

đang có nhiều diễn biến phức tạp, đột biến khó lường chỉ ra những thách thức lớn đối với thanh 

niên. Kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện để đáp ứng tốt cho các nhu cầu 

của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhu cầu vui 

chơi, giải trí,... Dưới sự tác động của toàn cầu hóa, những sản phẩm độc hại phi văn hóa bằng nhiều 

con đường, nhất là qua internet, các phương tiện truyền thông sẽ tác động trực tiếp liên tục với 

cường độ cao đến lối sống, nếp sống của thanh niên, tạo sức ép, gây nhiều khó khăn, phức tạp cho 

việc bảo vệ và phát huy văn hoá dân tộc trong giới trẻ. Sự chống phá của các thế lực bên ngoài, các 
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âm mưu xoá bỏ những thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và 

chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặt ra thách thức lớn cho thanh niên. Chính những thách thức 

trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi tổ chức Đoàn phải luôn sát cánh trang bị những kiến thức, kỹ năng 

phù hợp cho ĐVTN, từng bước quan tâm chăm lo tốt hơn các nhu cầu nguyện vọng chính đáng, trở 

thành người bạn đồng hành, gần gũi với ĐVTN. 

Với những cơ hội, thách thức trong giai đoạn 2017 – 2019, chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên trường Đại học Kinh tế - Luật phải bám sát điều kiện thực tiễn, tăng cường 

vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần cùng Nhà trường 

giải quyết các vấn đề còn tồn tại; đưa ĐVTN Kinh tế - Luật vào một môi trường rèn luyện năng 

động, tự tin, bản lĩnh. 

B. MỤC TIÊU  

1. Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục là một 

trong những mục tiêu trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

Đẩy mạnh các giải pháp cụ thể hiệu quả trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền 

thống, lịch sử; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, chú trọng công tác tuyên 

dương và nhân rộng các điển hình từ các giải thưởng và các cuộc vận động của các cấp tổ chức 

Đoàn. 

2. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các cuộc thi học thuật, phát triển mạnh mẽ phong trào 

học tập và nghiên cứu khoa học trong ĐVTN. Tăng cường đổi mới, tạo môi trường thuận lợi, sân 

chơi hiệu quả để hỗ trợ ĐVTN phát triển ý tưởng khởi nghiệp. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN, tập trung đầu tư các 

giải pháp tăng cường sức hấp dẫn của các lớp rèn luyện kỹ năng. Đặc biệt chú trọng các hoạt động, 

môi trường giúp phát triển kỹ năng hội nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Kinh tế - 

Luật; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo cán bộ Đoàn Hội gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán 

bộ, rèn luyện đạo đức, tác phong.  

C. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG: 

“Tuổi trẻ Kinh tế - Luật:  

Vững tri thức - Rèn kỹ năng  

 Chủ động sáng tạo  - Dấn thân lập nghiệp” 

 

D. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 

1. 100% ĐVTN thực hiện phần việc làm theo lời Bác; tuyên dương 100 gương sinh viên tiêu 

biểu làm theo lời Bác. 

2. Tổ chức 30 chương trình giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Tổ chức 6 sân chơi học thuật cấp Thành. 

4. Phấn đấu có 150 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên hoàn thành cấp trường. 

5. 85% cơ sở Đoàn xếp loại Khá trở lên mỗi năm, không có cơ sở Đoàn yếu, kém. 

6. Giới thiệu 80 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 60 đoàn viên được 

kết nạp. 

7. Vận động trao 100 suất học bổng dành cho cán bộ Đoàn – Hội. 

8. Tổ chức 20 lớp rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN; tổ chức ít nhất 04 chương 

trình hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

9. Huy động các nguồn lực xã hội hóa 5 tỷ đồng vào việc tổ chức các hoạt động, chương 

trình của Đoàn – Hội. 

E. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC: 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử 

dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm 

nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục trong việc bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, 

niềm tin, khát vọng cao đẹp của ĐVTN; nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển các giải pháp, 

mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt nam”; đa dạng hóa, đổi mới hình thức các hoạt động 

giáo dục đạo đức lối sống thông qua việc đầu tư các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng 

giá trị mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật: Yêu nước – Tri thức – Đạo đức – Văn minh”; nâng cao 

hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, thanh thiếu nhi tiếp tục được Đoàn 

trường xác định là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. 

1.1  Đẩy mạnh phát triển các giải pháp, mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng. 

Đối với cấp Đoàn trường: 

- Đẩy mạnh các sân chơi giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng, quy mô hội thi 

Olympic các môn khoa học Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thông qua đó từng bước 

nâng cao nhận thức của thanh niên về tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, vai trò 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tổ chức cho 100% ĐVTN được 

học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn, tổ chức học tập sinh hoạt chuyên đề giáo dục 

chính trị tư tưởng, các thành tựu kinh tế - xã hội đạt được cho ĐVTN. 

- Giáo dục đạo đức cho ĐVTN gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa các mô hình để giáo dục ĐVTN như “Nhật ký làm theo 

lời Bác”; cuộc thi “Sống như những đóa hoa”;... Tổ chức các hoạt động lớn như Ngày hội thanh 

niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác, các đợt triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh; tổ chức các diễn đàn, giao lưu giữa các ĐVTN trong chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 

trẻ Việt Nam”; Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Kinh tế - Luật làm theo lời Bác” và các 

chương trình văn hóa nghệ thuật tiếp bước truyền thống kỷ niệm các đợt lễ lớn. Đổi mới đa dạng 

các hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực quan sinh động trong việc tổ chức 

các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp Chủ 

tịch Hồ Chí Minh “Hành trình theo chân Bác”, hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lê-nin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng tuyên dương các danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu “Thanh 

niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác”. Đối với giảng viên tập trung thực hiện cuộc vận động “Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu”, đối với cán bộ trẻ phấn đấu đạt danh hiệu “Cán bộ trẻ, giỏi, thân thiện”, đối với 

sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. 

- Đổi mới giải pháp học tập nghị quyết Đảng, Đoàn, đưa nghị quyết đến với ĐVTN một cách 

rộng rãi và sinh động. Định kỳ hằng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo trường và sinh 

viên hệ chính quy, chú ý công tác phản hồi sau khi tiếp nhận thông tin. Định kỳ tổ chức báo cáo 

thời sự, hội thi, triển lãm gắn với các hoạt động hướng về biển đảo, đất nước. Tiếp tục phát huy sự 

đa dạng trong việc triển khai tổ chức cho ĐVTN học tập 6 bài lý luận chính trị thông qua các 

chuyên đề thường niên trong năm học như: Hội thi các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh các cấp, hội thi Tự hào Sử Việt, Hành trình theo chân Bác,... Duy trì các diễn đàn “Nghe 

Thanh niên nói – Nói Thanh niên nghe” với nhiều hình thức như: tọa đàm, hộp thư trên website, 

email, facebook…. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận sinh viên thông qua lực lượng nòng cốt, 

phát huy các kênh truyền thông: website, hệ thống email sinh viên, mạng xã hội… Đẩy mạnh công 

tác tập huấn, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động định kỳ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác 

nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong ĐVTN. 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò 

của ĐVTN trong đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền 

trực quan sinh động bằng các bộ hình ảnh, phim tư liệu, ngày hội triển lãm, các cuộc thi liên hoan 

nghệ thuật, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa; hằng 

năm, tổ chức cho ĐVTN thăm hỏi các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp nến tri 

ân… Thực hiện tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Cục 

và Mẹ Nguyễn Thị Lan (Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh). Phối hợp cùng Hãng phim trẻ chiếu phim tư 

liệu, phim lịch sử đến ĐVTN, tổ chức các đợt thi tìm hiểu truyền thống Đoàn, tổ chức họp mặt thế 

hệ Cán bộ Đoàn các thời kỳ, tổ chức các hội trại, ngày hội tuyên dương gương Cán bộ Đoàn tiêu 

biểu. Đổi mới chương trình Ngày truyền thống trường 6/11 hằng năm; tăng cường giới thiệu những 

thành tựu, nét văn hóa, truyền thống trường Đại học Kinh tế - Luật, tạo môi trường cho ĐVTN rèn 

luyện. 

Đối với cơ sở Đoàn: 
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- Đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả việc tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký công trình 

phần việc “Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác” gắn với thực hiện chương trình “Rèn luyện 

đoàn viên trong thời kỳ mới”. Định hướng cơ sở Đoàn thực hiện các phần việc, công trình thanh 

niên gắn với việc thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng văn minh học đường. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Thắp sáng ước mơ, tăng cường phối 

hợp với các cá nhân và tổ chức có uy tín tổ chức các tọa đàm định hướng nghề nghiệp, mục tiêu 

khởi nghiệp, phát huy ý tưởng sáng tạo kinh doanh,… tạo động lực phấn đấu cho ĐVTN, học sinh 

trung học phổ thông. Huy động các nguồn lực xã hội tặng học bổng cho học sinh nghèo, sinh viên 

khó khăn; thực hiệu hiệu quả nêu gương điển hình, tạo không khí cho ĐVTN phấn đấu học tập và 

rèn luyện. 

          - Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, nâng cao chất lượng sinh hoạt nội bộ, mở rộng 

sinh hoạt chuyên đề, tăng cường tập huấn khả năng phản biện, lý luận; củng cố lực lượng, nâng cao 

hình ảnh, sự ảnh hưởng của Câu lạc bộ trong trường. Phát huy vai trò của Đảng viên trong 03 chi bộ 

sinh viên trong việc định hướng tư tưởng, lối sống cho ĐVTN. Tổ chức hội thi “Tôi – Nhà lý luận 

trẻ” nhằm tạo môi trường cho ĐVTN tìm hiểu những thông tin cần thiết về tình hình tư tưởng, suy 

nghĩ của đoàn viên về các hoạt động của tổ chức Đoàn, chủ trương, chính sách của Nhà trường, Nhà 

nước. 

         - Tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống trường, khoa, ngành nghề, đổi mới giải 

pháp thực hiện, nâng cao sự hiểu biết của ĐVTN về lịch sử truyền thống thông qua các cuộc thi, các 

buổi sinh hoạt chi đoàn, các chương trình Hành trình đến bảo tàng, Hành trình về các địa chỉ đỏ; tổ 

chức tốt các đợt tuyên truyền, các sự kiện gắn với những ngày lễ trọng đại của đất nước. Tổ chức 

định kỳ sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chi đoàn định kỳ gắn với việc đổi mới hình thức, nội dung. 

Tăng cường các hoạt động thiết thực, ý nghĩa lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhằm tạo môi 

trường phát huy tính sáng tạo của ĐVTN trong việc tiếp cận các chủ đề cụ thể. 

         - Đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn 

trường Đại học Kinh tế - Luật, tận dụng hiệu quả công trình thanh niên “Hệ thống triển lãm”, “Khu 

vườn tri thức”, đẩy mạnh tuyên truyền những hoạt động của tổ chức Đoàn đến với ĐVTN. 

         - Tăng cường hoạt động của cơ sở Đoàn trong việc phát huy truyền thống, văn hóa của khoa, 

nêu cao lòng tự hào của ĐVTN về Khoa, ngành học qua những tọa đàm giao lưu các thế hệ, giao 

lưu với các thầy cô, tri ân thầy cô nhân dịp 20/11. Thường xuyên tuyên truyền những phẩm chất văn 

hóa truyền thống, lịch sử dân tộc… 

1.2 Đa dạng hóa, đổi mới hình thức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống: 

Đối với cấp Đoàn trường: 

- Đẩy mạnh xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho các đối tượng 

ĐVTN; gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình 

đồng thời triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội trường” và 
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cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật”, nêu cao trách nhiệm, tính 

gương mẫu của cán bộ Đoàn các cấp. Ban hành điều chỉnh thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn 

viên” gắn với cuộc vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên. Đổi mới giải pháp thực hiện 

chương trình “Văn minh học đường”. Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc vận động, tổ chức 

các ngày hội, hoạt động, các hội thi thiết kế ấn phẩm tuyên truyền định hướng sinh viên sống đẹp, 

sống tích cực, tôn vinh những hành động đẹp trong xã hội; định kỳ tổ chức bình chọn, tuyên dương 

“Gương sinh viên Kinh tế - Luật điển hình”, “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Cán 

bộ, giảng viên trẻ giỏi”. 

- Chú trọng, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên thông 

qua các tọa đàm, cuộc thi, trải nghiệm thực tế, ngày hội sách, triễn lãm tranh ảnh và các ấn phẩm 

truyền thông trực quan sinh động. Triển khai sâu rộng các chương trình giáo dục ý thức ĐVTN như 

cuộc vận động “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, 

thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền nếp sống tại nơi học tập và làm việc thông qua hệ thống Pa nô 

Bộ quy tắc ứng xử của ĐVTN. Đặc biệt chú trọng việc nhân rộng các gương điển hình để lan tỏa 

giá tốt đẹp và nhân văn trong cộng đồng ĐVTN. 

Đối với cơ sở Đoàn: 

- Chủ động thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống gắn với việc tiếp tục thực hiện 

cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Kinh tế - Luật” thông qua các hoạt động 

tương tác trực tiếp, các chương trình, tọa đàm, diễn đàn tại chi đoàn. 

- Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình trong học tập, 

đạo đức, lối sống nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn thể ĐVTN. Tổ chức các ngày hội tuyên dương 

gương sinh viên điển hình trong khoa; xây dựng chuyên mục về nội dung giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống; nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là những tấm gương vượt khó vươn 

lên trong cuộc sống; chủ động sáng tạo các cuộc thi tìm hiểu các giá trị lối sống.  

1.3 Phát huy thế mạnh chuyên ngành đào tạo Luật trong công tác giáo dục pháp luật: 

Đối với cấp Đoàn trường: 

- Tổ chức phổ biến rộng rãi Hiến pháp Việt Nam, quán triệt, phổ biến thông tin nội dung cơ 

bản liên quan đến điểm mới của Hiến pháp Việt Nam. Phổ biến công ước Liên hợp Quốc về Luật 

biển (UNCLOS), tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC), bộ quy tắc ứng xử Biển 

Đông(COC). Nâng cao sự hiểu biết của ĐVTN về chủ quyền biển đảo.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật có hiệu quả như: Ngày hội pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày hội “Thanh niên với Pháp luật”, các hội thi tìm hiểu Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động giáo dục pháp luật định kỳ như: 

tuyên truyền pháp luật về Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật biển Việt Nam, Luật lao động, 

Luật cư trú,... 
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          - Tiếp tục tổ chức hiệu quả chương trình “Luật và cuộc sống”, thường xuyên mở rộng đối 

tượng tuyên truyền, giảng dạy, tư vấn pháp luật, đặc biệt là đối tượng học sinh, công nhân. Nâng 

cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật ở cơ sở Đoàn, tập trung công tác tuyên truyền trên mạng 

xã hội, lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật vào sinh hoạt chi đoàn. 

           - Đẩy mạnh, đổi mới hình thức hoạt động của đội hình Tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng 

đồng (CLE) đến các địa bàn trên thành phố, đặc biệt các huyện ngoại thành; đổi mới nhiều hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật thông qua các phiên tòa giả định, tọa đàm các vấn 

đề, sự kiện, luật dưới góc nhìn pháp lý, các bài giảng tuyên truyền pháp luật và các buổi tư vấn luật 

tại chỗ cho người dân. 

          - Nhân rộng mô hình tổ chức ngày hội tuyên truyền, phổ biến,  giáo dục pháp luật cho thiếu 

nhi; đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các sân chơi, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, các 

hoạt động phổ biến pháp luật lồng ghép trong các chiến dịch tình nguyện. Nâng cao quy mô, chất 

lượng tổ chức Ngày hội Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đối với cơ sở Đoàn: 

          - Vận động ĐVTN chấp hành tốt nội quy trường học, đặc biệt là đeo thẻ sinh viên khi vào 

khu vực trường học. Vận động ĐVTN tham gia tích cực chương trình “Xây dựng Khu đô thị 

ĐHQG – HCM xanh, hiện đại”. 

          - Tăng cường lồng ghép phát huy các mô hình, giải pháp phát huy tính thực tiễn của công tác 

giáo dục pháp luật. Tập trung tổ chức thành công các cuộc thi học thuật gắn với pháp luật như: “Tôi 

– Luật sư tương lai”; “Nhà hoạch định chính sách trẻ”. Thực hiện các chuyên san Pháp luật với nội 

dung phong phú đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ĐVTN với mục tiêu thực hiện 10 số chuyên san 

trong nhiệm kỳ. 

          - Đầu tư, nâng chất các buổi giáo dục pháp luật cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố, đặc biệt 

với các trường tiểu học nhằm phổ biến nền tảng pháp luật cơ bản cho học sinh, thiếu nhi như: luật 

an toàn giao thông đường bộ, luật trẻ em. 

1.3 Đổi mới phương thức thực hiện công tác giáo dục: 

- Tăng cường sức hút đối với các sân chơi, hoạt động giáo dục, Đoàn trường xác định trong 

thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc áp dụng các công cụ, ấn phẩm thiết kế với nhiều hình thức mới lạ, 

đồng thời vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các công cụ hiện đại bổ trợ trong việc tổ chức các 

chương trình, hội thi. 

- Cụ thể hóa các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử theo định hướng trực quan sinh động 

từ thực tiễn trải nghiệm, đa dạng các hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử thông qua việc đổi mới 

hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. 

- Tăng cường thiết kế các sản phẩm tuyên truyền giáo dục theo hình thức đa dạng, độc đáo, 

theo thị hiếu của ĐVTN nhưng vẫn nằm trong định hướng của Đoàn trường. Bên cạnh việc tuyên 

truyền thông qua băng rôn, áp-phích, tờ rơi, sách báo, phim ảnh tư liệu, triển lãm; đầu tư thêm các 
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phương pháp thiết kế hiện đại như: infographic, typhographic, các đoạn phim ngắn, các trào lưu vui 

trên mạng nhằm chuyển tải các nội dung giáo dục đến ĐVTN nhanh chóng, gần gũi. 

- Chú trọng công tác thăm dò, khảo sát ý kiến đoàn viên sinh viên trước, trong và sau khi thực 

hiện chương trình, hoạt động nhằm cải thiện chất lượng tổ chức chương trình phù hợp với ĐVTN, 

đồng thời sẽ tạo thành dữ liệu để Đoàn trường đề ra những chủ trương, chương trình, hoạt động cụ 

thể phục vụ đúng và trúng nhu cầu ĐVTN đang học tập và sinh hoạt tai trường. 

- Phát huy, khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ báo chí điện tử, website của Đoàn 

Thanh niên – Hội Sinh viên, tận dụng ưu thế tích cực của các mạng xã hội trong việc tiếp cận và 

truyền đạt nội dung tuyên truyền, định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hoá cho ĐVTN. Tập trung xây dựng chuyên mục hoạt động Đoàn – Hội trên hệ thống website 

trường hiệu quả, đa dạng các tin bài hoạt động trên các lĩnh vực nhằm tăng cường công tác tuyên 

truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động, chương trình hiệu quả của tổ chức Đoàn đến cộng đồng xã 

hội. 

2. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO PHÁT HUY THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG VÀ 

BẢO VỆ TỔ QUỐC: 

Đẩy mạnh phát động các hoạt động thi đua, chào mừng, thực hiện các công trình thanh niên, 

các phần việc phát huy vai trò của ĐVTN trong việc tham gia thực hiện chương trình đề ra theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường (2015 – 2020). Tham gia tích cực cùng nhà trường đánh giá 

chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tổ chức sâu rộng các phong trào phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN gắn với chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị 

của Nhà trường. 

2.1 Phong trào Thanh niên tình nguyện: 

Đậy là nhiệm kỳ đầu tiên phối kết hợp cùng phòng Công tác sinh viên và các đơn vị liên quan 

thực hiện Quy định ngày Công tác xã hội (CTXH) sinh viên, Đoàn trường tăng cường định hướng 

đa dạng hóa, nâng chất và mở rộng quy mô các hoạt động, chương trình, chiến dịch tình nguyện, 

đặc biệt chú trọng phát huy chuyên môn ngành học trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện, 

đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động tình nguyện. 

Đối với cấp Đoàn trường: 

- Đẩy mạnh tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường xuyên, hoạt động tình 

nguyện tại chỗ như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”,“Tiếp sức đến trường”, 

“Tiếp sức người bệnh”, “Hiến máu tình nguyện”, các đợt đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn. 

Vận động người dân cùng hành động, ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chấp hành 

luật an toàn giao thông đường bộ, tích cực tham gia nếp sống văn minh đô thị. 

- Nâng cao chất lượng của các chương trình tình nguyện các cấp, tăng cường tính chất giáo 

dục, phát huy tốt chuyên môn trong hoạt động tình nguyện. Phát huy tốt các đội hình đóng quân tại 

địa bàn và mở rộng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng 
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sâu, vùng xa trong các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm như: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh. 

Tập trung thực hiện các công trình dân sinh, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng, sửa 

chữa các phòng học, nhà tình bạn; phối kết hợp tổ chức khám chữa bệnh cho người dân; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức và nhận thức, trách nhiệm 

phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật như phòng chống bạo lực 

gia đình, an toàn giao thông, các vấn đề về kinh tế, xã hội; tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ 

học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,... 

- Đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; thành lập các đội hình cán bộ giảng 

viên trẻ tình nguyện đang công tác tại trường giới thiệu các mô hình hỗ trợ người dân làm kinh tế; 

hỗ trợ thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội nhóm CLB sở thích theo đặc thù của từng 

địa phương. 

- Tăng cường nắm bắt tình ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tự phát, đồng thời 

kết nối, tập hợp, quản lý, định hướng, điều phối các nhóm tình nguyện tự phát tại trường. 

Đối với cấp cơ sở Đoàn: 

- Đầu tư, nhân rộng mô hình tình nguyện hiệu quả tại các Chi Đoàn, nâng cao hiệu quả 

thông qua việc xã hội hóa kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ trong tổ chức hoạt động tình nguyện. 

Phát huy vai trò của sinh viên trong bối cảnh áp dụng quy định ngày CTXH của trường, phát huy 

vai trò chủ động của cơ sở Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, đồng thời đảm bảo 

trang bị kỹ năng kiến thức nhằm đảm an toàn tuyệt đối về người dành cho các tình nguyện viên. 

- Triển khai mạnh mẽ, sâu rộng các chiến dịch tình nguyện cấp cơ sở Đoàn, phát huy vận 

động xã hội hóa các nguồn lực từ xã hội, vận dụng hiệu quả các nguồn kinh phí sẵn có, đơn vị phối 

hợp để tổ chức các hoạt động. Cơ sở Đoàn tiếp tục chỉ đạo phối hợp Liên Chi hội chủ động ký kết 

liên tịch hỗ trợ các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa. 

2.2 Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: 

Triển khai thực hiện linh hoạt phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đẩy mạnh tạo môi trường hỗ 

trợ sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, tạo điều kiện ĐVTN đề xuất sáng kiến giải pháp trong bối 

cảnh hội nhập, đồng thời đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ sinh viên ứng dụng khoa học công 

nghệ vào thực tiễn và tăng cường nghiên cứu khoa học sinh viên. 

Đối với cấp Đoàn trường: 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động bổ trợ giúp sinh viên khởi nghiệp trong thời kỳ mới, 

tăng cường vận động nguồn lực xã hội góp sức trong việc tạo môi trường thực tiễn khởi nghiệp cho 

sinh viên; tổ chức các hội thảo, hội thi, hội chợ ý tưởng khởi nghiệp sinh viên bên cạnh tổ chức các 

lớp học bổ trợ như: Luật sở hữu trí tuệ, khóa học khởi sự kinh doanh,... Đặc biệt tăng cường các 

hoạt động giao lưu, trao đổi, các buổi workshop thường xuyên với các chủ đề về marketing, pháp lý 

và huy động vốn.  
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- Đẩy mạnh mở rộng quy mô các cuộc thi học thuật liên quan đến chuyên ngành đào tạo, 

các hội thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trẻ, đặc biệt nâng cao chất lượng, quy mô cuộc thi Khởi 

nghiệp kinh doanh; tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn khoa học trẻ tạo môi trường học thuật, 

trao đổi kiến thức các ngành nghề gắn với chuyên môn đào tạo của Nhà trường. 

- Thực hiện thư viện điện tử đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu học tập khối ngành Kinh tế 

- Luật – Xã hội phục vụ nhu cầu sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học tham khảo. 

- Tổ chức định kỳ liên hoan thi đua “Dạy tốt – Học tốt” cho đội ngũ giảng viên trẻ và sinh 

viên trường nhằm nâng cao năng lực dạy và học, tạo môi trường giúp đội ngũ giảng viên trẻ của 

trường tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong quá trình giảng dạy. 

Đối với cơ sở Đoàn: 

- Đa dạng hóa các sân chơi học thuật, các sân chơi tìm kiếm ý tưởng, các hoạt động hiến kế; 

phát huy mạnh mẽ những ý tưởng, đề tài nghiên cứu, những sản phẩm sáng tạo vào thực tiễn cuộc 

sống. Phát huy sân chơi học thuật của các CLB học thuật tại trường, 100% CLB chủ động tổ chức 

các sân chơi học thuật đến phạm vi cấp Thành. 

- Tiếp tục vận động, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia các giải thưởng học 

thuật như giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka, giải thưởng Tài năng Lương Văn 

Can. Phối kết hợp tổ chức hành trình trải nghiệm, chương trình tham quan doanh nghiệp thực tế 

nhằm định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên.  

2.3 Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: 

Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an ninh tại đơn vị, chú trọng 

công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN nâng cao nhận thức trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ 

gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ đúng đắn đường lối chính sách 

của Đảng và Nhà nước cho ĐVTN; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh 

giác chống “diễn biến hòa bình”. 

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong tham gia phối hợp với các lực lượng 

chức năng xử lý các tình huống phát sinh về tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trường. Phát huy 

vai trò của Đội sinh viên xung kích trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực trường học. 

- Kiểm soát chặt chẽ công tác tuyên truyền, truyền thông tại các cơ sở Đoàn và các lực 

lượng ngoài trường, báo cáo kịp thời với Đảng ủy – Ban Giám hiệu để có hướng xử lý kịp thời. 

- Thực hiện các công trình tuyên truyền trực quan sinh động về biên giới, hải đảo, chủ 

quyền Tổ quốc Việt Nam. Chú trọng các hoạt động liên tịch phối hợp hoạt động, giao lưu kết nghĩa 

với các đơn vị lực lượng vũ trang. 

3. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, THANH 

NIÊN: 
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 Chú trọng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình đồng hành hỗ trợ ĐVTN. Kế thừa sự 

phát triển trong những năm qua, Đoàn trường xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

với vai trò đồng hành, hỗ trợ ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau 

dồi rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội bên cạnh việc nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh 

thần. 

3.1 Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ 

công nghệ: 

- Nâng cao chất lượng, quy mô tổ chức các chương trình hội thảo, hội nghị khoa học dành 

cho nhà khoa học trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên tham gia. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về 

quyền sở hữu trí tuệ, lớp phương pháp nghiên cứu khoa học, ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu của 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính của trường.  

- Đa dạng hóa các giải pháp, phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ trong việc định 

hướng, hỗ trợ ĐVTN học tập và nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền và tạo môi trường cho ĐVTN 

chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đóng góp ý tưởng cho sự phát triển của 

trường thông qua các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm… 

- Tổ chức đa dạng các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, các cuộc thi học thuật, 

các hoạt động hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 

- Tăng cường các tuyến bài viết tuyên truyền truyền thông chủ trương phát triển khoa học 

công nghệ, các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, các hoạt động học thuật, cuộc thi, giải 

thưởng các cấp, những điển hình thanh niên tiêu biểu trong việc nghiên cứu khoa học; tăng cường 

xuất bản các tạp chí, tập san gắn với chuyên môn đào tạo ngành học như: chuyên san Tài chính, 

chuyên san sinh viên và pháp luật,... 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Sau Đại học và Quản lý Khoa học tổ chức Hội nghị Nghiên 

cứu Khoa học, giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ hằng năm; tổ chức các lớp học Phương pháp Nghiên 

cứu Khoa học. Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng các đề tài tham gia cuộc thi Euréka cấp 

Thành hằng năm. 

3.2 Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: 

- Tích cực đổi mới các giải pháp, hoạt động tạo môi trường giúp ĐVTN khởi nghiệp, làm 

kinh tế giỏi, hiến kế xây dựng trường, lớp, phong trào Đoàn – Hội. Tạo điều kiện cho ĐVTN phát 

huy những ý tưởng sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng vòa thực tiễn. Thành lập quy trình, quỹ, 

không gian sinh hoạt bổ trợ sinh viên khởi nghiệp thông qua đề án “Chuỗi chương trình hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp”.  

          - Định hướng cơ sở Đoàn tích cực tổ chức bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho ĐVTN tham 

gia, tổ chức diễn đàn kiến thức trong kinh doanh; nhân rộng mô hình cuộc thi tìm kiếm ý tưởng 

khởi nghiệp “Khởi nghiệp kinh doanh”. Phối hợp cùng cựu sinh viên tổ chức các diễn đàn trao đổi, 
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tư vấn khởi nghiệp sinh viên; nâng cao hiệu quả các chương trình hướng nghiệp, giao lưu với doanh 

nhân thành đạt, hướng dẫn viết CV xin việc, các hội thảo định hướng nghề cho sinh viên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình học thuật, mở rộng quy mô, nâng cao sự chuyên 

nghiệp trong tổ chức, tăng cường sự tài trợ của các doanh nghiệp, tạo ra sân chơi học thuật mang 

đậm bản sắc trường Đại học Kinh tế - Luật, phát huy hiệu quả các sân chơi học thuật lớn như: Sàn 

giao dịch chứng khoán ảo FESE, WAPA&ACCA Challenging, Khởi nghiệp Kinh doanh, Tôi - Luật 

sư tương lai, chương trình Luật và cuộc sống… 

- Phối hợp tốt với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên tổ chức các chương 

trình Hướng nghiệp, Ngày hội thực tập, tuyển dụng; tăng cường kênh thông tin giới thiệu chỗ thực 

tập, việc làm thêm cho ĐVTN; các chương trình nâng cao kỹ năng làm việc. Xây dựng Sổ tay khởi 

nghiệp, cung cấp những cách làm hiệu quả, những dự án cho ĐVTN tham khảo. 

3.3 Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, 

đời sống văn hóa tinh thần: 

- Đổi mới hình thức và nâng chất các khóa học, khóa huấn luyện, chương trình bồi dưỡng, 

trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho ĐVTN theo hướng tương tác trực quan. Ban hành khung 

chương trình hỗ trợ kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho ĐVTN với chủ đề phù hợp từng đối 

tượng theo các năm học. Đồng thời tăng cường tính chủ động của cơ sở Đoàn tổ chức các khóa học 

kỹ năng theo đặc thù chuyên ngành từng khoa.  

- Xây dựng và phát hành tài liệu huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội nhằm xây dựng bộ tài 

liệu giúp ĐVTN có thể tự nghiên cứu, nâng cao năng lực bản thân. Phấn đấu giúp trên 80% ĐVTN 

tiếp cận và trau dồi kỹ năng thông qua đề án hỗ trợ kỹ năng thực hành xã hội. 

- Đẩy mạnh các buổi sinh hoạt chuyên đề các CLB đội nhóm, nhân rộng các mô hình, giải 

pháp thiết thực phục vụ nhu cầu thực tiễn của ĐVTN. Đảm bảo tổ chức các chương trình chăm lo 

đời sống, văn hóa tinh thần cho ĐVTN. Duy trì và đổi mới hình thức các hoạt động văn thể mỹ các 

cấp. 

- Tích cực hỗ trợ, phát huy vai trò của Đội hỗ trợ sinh viên nội trú quan tâm đời sống tinh 

thần của sinh viên nội trú ký túc xá, tổ chức các hoạt động chăm lo cho sinh viên ký túc xá, nắm bắt 

kịp thời những phản ánh, nhu cầu của sinh viên nội trú. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên nội trú. 

- Tổ chức các chương trình giáo dục sức khỏe giới tính cho ĐVTN thông qua các hoạt động 

thường niên và phát huy. Phối hợp tốt với Tổ Y tế của trường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

ĐVTN, tăng cường các chương trình khám chuyên môn như: mắt, tai, mũi, họng… 
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4. CÔNG TÁC THANH NIÊN QUỐC TẾ; CHƯƠNG TRÌNH “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU”: 

- Định hướng cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước rộng rãi đến ĐVTN; tăng cường tổ chức các buổi chuyên đề về thời sự quốc tế; trang bị 

kỹ năng, kiến thức văn hóa thế giới, văn hóa của các công ty đa quốc gia, đặc biệt là khả năng sử 

dụng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp cho ĐVTN. 

- Hỗ trợ tốt sinh viên quốc tế đang học tập tại trường, quan tâm, giúp đỡ trong học tập, đời 

sống văn hóa tinh thần. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên 

các nước, nhân rộng và phát huy mô hình giao lưu giữa câu lạc bộ ngoại ngữ và sinh viên quốc tế 

đang học tập và sinh hoạt tại trường thông qua các hoạt động trao đổi kiến thức, văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao.  

- Tổ chức thường niên các cuộc thi, hoạt động với các giải pháp đa dạng, hình thức sáng 

tạo, tạo động lực giúp ĐVTN chủ động tìm tòi học hỏi trau dồi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong 

bối cảnh hội nhập hiện nay. 

- Phối hợp tốt với phòng Hợp tác Quốc tế tuyển chọn ĐVTN tham gia giao lưu quốc tế. 

Tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình giao 

lưu quốc tế. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” do Thành Đoàn phát động, phát 

huy vai trò của ĐVTN trong việc tổ chức các chương trình Ngày hội thiếu nhi trong các chiến dịch 

tình nguyện lớn như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện và các chiến dịch tình nguyện cấp cơ sở. Đồng 

thời đẩy mạnh bám sát tình hình thực tiễn, nhu cầu xã hội để đa dạng các hình thức, phương pháp 

triển khai thực hiện các hoạt động gắn với đối tượng thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn Thủ Đức, quận 9, Nhà Bè tổ chức các 

chương trình giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu 

tuần với phương pháp tiếp cận trực quan sinh động. Tiếp tục chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, tăng cường công tác giáo dục trẻ em tại các mái ấm nhà mở, tạo điều kiện phổ cập kiến thức 

đời sống cho các em ở các vùng ngoại ô, các em không đủ điều kiện học tập, sinh hoạt; vận động 

trao tặng trẻ em khó khăn các suất quà, học bổng trong các dịp lễ Tết, các chiến dịch tình nguyện 

trong năm. 

 

5. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN, THAM GIA 

XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

Nâng cao hiệu quả nội dung, đổi mới phương thức đào tạo cán bộ Đoàn, Hội gắn với việc 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo các tiêu chí xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Hội trường; đồng 

thời đổi mới cách thức quản lý đoàn viên, cơ sở Đoàn bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên, tiếp tục quân tâm, đầu tư giải pháp công 

tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú. 
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5.1 Công tác xây dựng Đoàn: 

- Công tác Đoàn viên: Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên mới thông qua chủ 

động tổ chức nhiều hoạt động, phong trào tạo nhiều cơ hội, không gian cho thanh niên được tiếp cận 

và tìm hiểu hoạt động của tổ chức Đoàn để được rèn luyện, phấn đấu kết nạp Đoàn. Triển khai đề 

án tin học hóa trong quản lý đoàn viên. Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn 

viên, tham mưu cơ chế ràng buộc kết quả Rèn luyện đoàn viên với việc xét các danh hiệu, học 

bổng, kết quả rèn luyện sinh viên một cách chặt chẽ và có sự tác động mạnh mẽ hơn. Tập trung 

nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, đảm bảo 100% đoàn viên học tập 6 bài lý luận chính trị 

sửa đổi, bổ sung, 100% đoàn viên biết nghị quyết Đoàn các cấp. Nâng cao chất lượng công tác giáo 

dục, bồi dưỡng nhận thức, bản lĩnh chính trị, cổ vũ tinh thần tiên phòng của người đoàn viên với các 

chương trình, chuỗi hoạt động, các cuộc vận động, phong trào dành cho ĐVTN. 

- Công tác tổ chức cơ sở: Nâng chất việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm, vai 

trò nòng cốt của chi đoàn trong việc tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.Thường 

xuyên theo dõi, củng cố những hạn chế của cơ sở Đoàn mỗi năm học. Duy trì chế độ quản lý theo 

ban chức năng, phân công chương trình cấp trường cho cơ sở tổ chức. Duy trì hiệu quả các cuộc 

họp giao ban, đảm bảo vai trò cầu nối hiệu quả của Đoàn cơ sở giữa ĐVTN với Đoàn trường. Nâng 

cao chất lượng công tác đánh giá Đoàn cơ sở, đảm bảo tính thực tiễn, những định hướng, chủ 

trương của Đoàn trường. Nâng cao giá trị các giải thưởng thi đua giữa các cơ sở Đoàn, tạo tinh thần 

cho cơ sở Đoàn phấn đấu, nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị. Tăng cường sự đoàn kết trong 

chi đoàn, BCH chi đoàn có giải pháp nâng cao kết quả học tập cho đoàn viên yếu kém, sâu sát với 

đoàn viên còn thơ ơ với công tác Đoàn, có giải pháp vận động tham gia cùng chi đoàn. Tăng cường 

công tác nắm bắt tâm tư, đời sống tình cảm của ĐVTN, có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. 

- Công tác cán bộ Đoàn: Tăng cường giải pháp nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, tính 

gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn bằng việc tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động phong 

cách cán bộ Đoàn, có giải pháp, mô hình tuyên dương kịp thời ghi nhận thông qua các giải thưởng 

dành cho cán bộ Đoàn tiêu biểu, điển hình. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, rèn luyện cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự 

hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng các 

chương trình tập huấn, tập trung tập huấn khả năng lý luận, phản biện cho cán bộ Đoàn chủ chốt. 

Tập trung nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tin học văn phòng cho cán bộ Đoàn chủ chốt. Đẩy mạnh 

công tác tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, tạo động lực phấn đấu trong toàn thể cán bộ Đoàn các 

cấp. Quan tâm công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ Đoàn, thường xuyên tổ 

chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ Đoàn các cấp. Tiếp 

tục tham mưu, duy trì hiệu quả học bổng khuyến khích hoạt động dành cho cán bộ Đoàn – Hội các 

cấp, ban chủ nhiệm và câu lạc bộ, đội, nhóm. 

- Công tác kiểm tra, giám sát: Duy trì công tác kiểm tra chuyên đề hằng năm đối với cơ sở 

Đoàn, chi đoàn. Đẩy mạnh hoạt động giám sát, kiểm tra đối với các chương trình sinh hoạt chi 
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đoàn, sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị ở chi đoàn. Phát huy hiệu quả của việc kiểm tra chéo 

giữa các cơ sở Đoàn. Tăng cường công tác giám sát cơ sở Đoàn, đoàn viên tham gia các hoạt động 

do Đoàn trường tổ chức, thực hiện khảo sát sau các chương trình, khảo sát nắm bắt nhu cầu, tâm tư, 

nguyện vọng của ĐVTN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ Đoàn các cấp 

trong việc thực hiện quy chế hoạt động, điều lệ Đoàn, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, hoàn thành 

nhiệm vụ được giao và tham gia cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội trường 

Đại học Kinh tế - Luật. Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho Ủy ban 

Kiểm tra Đoàn trường và cán bộ Đoàn các cấp làm công tác kiểm tra. 

5.2 Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức 

Đoàn đối với Hội Sinh viên, xây dựng Đoàn mạnh về tư tưởng chính trị: 

- Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên trường trong các hoạt động 

chăm lo cho sinh viên; định hướng chính trị; tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ Hội rèn luyện, có sự 

phân công, bồi dưỡng cán bộ Hội hợp lý, hỗ trợ nguồn lực cho Hội Sinh viên hoạt động. Duy trì tốt 

chế độ hội họp, trao đổi thông tin. 

- Định hướng Hội Sinh viên trường củng cố, đổi mới, nâng chất hoạt động các câu lạc bộ, 

đội, nhóm hiện có, hỗ trợ Hội Sinh viên củng cố các câu lạc bộ hoạt động kém hiệu quả, sát nhập và 

thành lập mới các câu lạc bộ theo nhu cầu và sở thích của ĐVTN. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn – Hội các cấp, tổ chức cho 

100% đoàn viên học tập và hoàn thành 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt đổi mới 

linh hoạt việc công nhận đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị thông qua việc học tập và 

tham gia các cuộc thi xuyên suốt các năm học. 

5.3 Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: 

- Nâng cao nhận thức của ĐVTN về Đảng Cộng sản Việt Nam, duy trì các chương trình học 

tập nghị quyết Đảng các cấp đối với ĐVTN trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm. 

- Nâng cao chất lượng và tỷ lệ kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng theo Nghị quyết 25 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. 

Định kỳ hằng năm tổ chức chương trình “Tiếp lửa”, giao lưu đoàn viên ưu tú với Đảng viên là sinh 

viên. 

- Duy trì chế độ họp với Đảng ủy trường 1 lần/1 học kỳ. Đồng thời tăng cường công tác 

tham mưu chính sách phát triển Nhà trường, phát triển Đảng thông qua các cuộc họp giao ban hoặc 

các phương tiện khác khi phát sinh sự việc. 

- Thực hiện phong trào cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền thông qua các chương trình giao lưu, đối thoại, hộp thư điện tử, chuyên mục trên 

website. 

6. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP: 
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- Thường xuyên thực hiện công tác tham mưu những chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp 

cho ĐVTN; những giải pháp phát triển Nhà trường cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường. Duy trì 

những chính sách hỗ trợ cán bộ Đoàn – Hội, ĐVTN đang được thực hiện tại trường. Tham mưu cơ 

chế hỗ trợ các học bổng hỗ trợ các trường hợp ĐVTN gặp sự cố đột xuất trong cuộc sống. 

- Nâng cao sự phối hợp với các khoa, phòng, ban trong trường trong việc hỗ trợ các nguồn 

lực thực hiện công tác Đoàn. Chủ động phối hợp với các đơn vị trường trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh, đặc biệt là các trường thành viên ĐHQG – HCM trong việc tổ chức các chương trình trên 

các mảng công tác. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo gắn với việc đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân 

rộng mô hình, giải pháp mới hiệu quả. Tăng cường công tác gặp gỡ với cán bộ Đoàn, ĐVTN. Duy 

trì họp giao ban với cơ sở Đoàn 1 lần/1 học kỳ về các công tác chung. Duy trì phân ban chức năng 

phụ trách các cơ sở Đoàn, nắm bắt tình hình và duyệt chương trình theo năm học và từng chương 

trình cơ sở tổ chức. Phát huy hiệu quả vai trò của Thường trực Đoàn Khoa trong Ban chấp hành 

Đoàn trường, nắm bắt tình hình cơ sở Đoàn và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. 

7. ĐỀ ÁN - CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NHIỆM KỲ: 

7.1 Đề án “Phát huy chuyên môn đào tạo trong giáo dục pháp luật cộng đồng”: Xây 

dựng đội ngũ CLB tuyên truyền pháp luật vững chuyên môn, giỏi kỹ năng; tổ chức sâu rộng các 

ngày hội tuyên truyền pháp luật; các phiên tòa giả định, tư vấn giảng dạy pháp luật cộng đồng; các 

cuộc thi học thuật chuyên ngành Luật. 

7.2 Đề án “Tin học hóa trong công tác Đoàn”: ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 

trong việc quản lý dữ liệu ĐVTN, rèn luyện đoàn viên, cập nhật tình hình hoạt động cụ thể của 

ĐVTN. 

7.3 Chương trình “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”: 3 giai đoạn gồm chuỗi hoạt động hỗ trợ 

kiến thức khởi nghiệp ĐVTN (các kỹ năng nghiên cứu thị trường, marketing, đàm phán, pháp lý, 

huy động vốn); cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh; ngày hội gian hàng ý tưởng khởi nghiệp “Startup 

Day”. 

7.4 Công trình thanh niên: “Không gian học tập, sinh hoạt S-Zone”: 3 giai đoạn gồm xây 

dựng hệ thống hình ảnh, pano quy tắc ứng xử ĐVTN, tủ sách học tập, hệ thống máy nước nóng 

lạnh, gian hàng Café sách khởi nghiệp “Youth Station” cho ĐVTN. 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 
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