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THÔNG BÁO 

Nội dung sinh hoạt lớp tuần 10 học kỳ I năm học 2013-2014 

 

I. HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời  

Tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giáo dục. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 1947), Bác viết: “Lấy tự 

học làm cốt”. Ngày 21-7-1956, nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, Trường 

Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt 

đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ 

rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên 

chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. 

Bác viết: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai 

cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích đó thì phải: Cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công, vô tư”. Như vây, quan niệm về học tập của Bác rất toàn diện: Học 

tập tri thức đi đôi với rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập nhằm hoàn thiện đạo làm 

người, nâng cao trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; học để phục vụ lợi ích của 

Đảng, nhân dân, Tổ quốc và cả nhân loại. 

Bác Hồ phê phán nghiêm khắc tệ giấu dốt, lười biếng học tập, tự cho mình là giỏi 

nhất thiên hạ. Năm 1957, Người nói với lớp lý luận chính trị khóa I trường Nguyễn Ái 

Quốc: “Cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn 

là kẻ thù số một của học tập”. Năm sau, trong bài đạo đức cách mạng đăng trên tạp chí 

Học tập số 12, năm 1958, Bác viết: “Hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số 

đồng chí. Họ tự cho mình là cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi 

quần chúng và chỉ muốn làm thầy quần chúng” 

Bác học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu và 

tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là văn hóa Phương Đông và văn 

hóa Phương Tây. Người biết và sử dụng thông thạo trên mười ngoại ngữ nhờ tự học chứ 

không qua một trường đào tạo chính quy nào. Người học ở sách báo, đồng nghiệp, bạn 

bè, nhân dân. Người học từ thực tiễn sinh động ở các sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, 

nhân dân. Người học từ thực tiễn sinh động ở các nước đế quốc, nước thuộc địa, ở 

phong trào cách mạng trên thế giới. Phát biểu với sinh viên Trường Đại học Băng Đung 

trong chuyến thăm Indonesia năm 1959, Người nói đại ý: Khi còn trẻ, tôi không có dịp 

đến trường học. Cuộc sống, du lịch và làm việc là trường đại học của tôi. Trường học ấy 
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đã dạy cho tôi khoa học xã hội, khoa học quân sự, lịch sử và chính trị. Nó dạy cho tôi 

yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ và hòa bình; căm ghét áp bức, ích kỷ… 

Đại tướng Hoàng Văn Thái kể rằng, năm 1969, mỗi lần đến làm việc, ông thường 

thấy trên chiếc bàn con bên giường của Bác để đầy sách báo đang xem. Ông lo lắng đến 

sức khỏe của Bác, nên đề nghị: “Thưa Bác, Bác mệt, Bác nên đọc ít, để nhiều thời gian 

nghỉ ngơi thư thả cho lại sức”. Bác trả lời, giọng như tâm sự mà rành rẽ, dứt khoát từng 

lời: “Chú bảo Bác không đọc sách báo ư? Dù già yếu cũng phải học, phải đọc sách báo 

nâng cao hiểu biết và nhất là vấn đề nắm vững tình hình chứ!”. Những cuốn sách Người 

đọc ở thời gian cuối đời là các cuốn: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông. 

Cuộc đời của Bác là một quá trình: vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập 

để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách 

mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Người là nơi 

hội tụ với tầm cao nhất tinh hoa văn hóa nhân loại, xứng đáng với sự tôn vinh của tổ 

chức UNESCO: Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người 

đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo. 

 Bài học:  

Mỗi người chúng ta đều phải xem việc học là một công việc suốt đời, ai cũng nên 

đề ra cho mình một lộ trình, một mục tiêu và một phương pháp tự học phù hợp với điều 

kiện cụ thể của bản thân, của gia đình. Xã hội ngày một phát triển không ngừng, nếu bản 

thân tự thỏa mãn với kiến thức vốn có sẽ trở nên lạc hậu, chậm tiến bộ. Chỉ có tự học 

mới có thể tiếp thu đầy đủ thi thức của nhân loại và hoàn thiện nhân cách của chúng ta 

trong xã hội tiên tiến.  

II. SINH VIÊN CẢNH GIÁC  

Sinh viên cảnh giác tình hình trộm cắp 

a) Địa điểm thường xảy ra trộm cắp: Chủ yếu là ở phòng trọ sinh viên; các quán 

ăn uống bình dân; quán photo copy; quán cafe; chợ; tiệm tạp hóa; cửa hàng điện thoại; 

quán internet, trạm rút tiền ATM. 

b) Tài sản thường bị mất bao gồm: 

- Xe máy, đặc biệt là các loại xe dùng chìa khóa dẹp, dễ mở ổ khóa nên rất thuận 

lợi trong việc trộm xe, dễ bán, dễ cầm, khó bị phát hiện. 

- Điện thoại di động, laptop, túi xách… 

c) Đối tượng bị hại: Chủ yếu là khi sinh viên khóa mới nhập học, sinh viên từ quê 

đến còn bỡ ngỡ thiếu hiểu biết tình hình nơi đô thị phức tạp. Các đối tượng này lợi dụng 

cơ hội trà trộn, giả dạng sinh viên để lấy trộm tài sản. 

d) Nguyên nhân: 

 Nguyên nhân chủ quan do người bị hại sơ hở, mất cảnh giác: 
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- Khi ngủ không đóng cửa (cửa chính và cửa sổ) để kẻ gian lợi dụng đột nhập vào 

trộm cắp tài sản. 

- Cửa khép hờ (không khóa, không cài chốt cửa) một người đi học trước, còn 

người ngủ trong phòng nên chủ quan không đề phòng. 

- Có đóng cửa chính và cài chốt bên trong nhưng lại mở cửa sổ bên cạnh nên kẻ 

gian thò tay qua cửa sổ và mở được cửa chính. 

- Để điện thoại, laptop và các tài sản khác nơi cửa sổ nhưng không khóa nên bị kẻ 

gian thò tay vào lấy trộm. 

- Sinh viên nam và nữ ở trong phòng nhưng xe máy lại để ở ngoài sân, thậm chí 

để cách xa và khuất tầm nhìn. 

- Để xe bên ngoài rồi mải chơi game, ăn nhậu, thức khuya ngủ say mất cảnh giác. 

- Để xe ở hành lang nhà trọ rồi đi học, không ai trông coi. 

- Nhẹ dạ cả tin, vội tin vào người mới quen trên đường hoặc quán cafe rồi đưa xe; 

điện thoại di động; laptop; tiền; vàng cho họ. 

- Khi rút tiền ở các trạm ATM, khi giao dịch tại các cửa hàng, dịch vụ, không có 

người coi giữ tài sản và thiếu sự chú ý tới tài sản. Ngoài ra còn có trường hợp để 

xe máy dưới lòng đường và để luôn chìa khóa ở ổ khóa xe. 

- Việc quản lý tài sản của sinh viên còn quá sơ hở, lỏng lẻo nên đã “khơi dậy” 

lòng tham cho sinh viên khác và các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi lấy 

cắp tài sản của mình. 

- Tham lam vội tin vào người đi bán hàng “khuyến mãi” nên bị lừa đảo (rất nhiều 

vụ sinh viên bị lừa qua hình thức tiếp thị bán hàng khuyến mãi). 

 Nguyên nhân khách quan của sinh viên tại nơi trọ: 

- Do ổ khóa phòng trọ không đảm bảo chắc chắn; khóa bên ngoài nên dễ cậy phá; 

thời điểm sinh viên đi học thì khu vực nhà trọ vắng người, không ai trông coi. 

- Một số sinh viên ở nhà, nhìn thấy có người (đối tượng trộm) vào phòng trọ gần 

đó và đeo giỏ đi ra nhưng thiếu cảnh giác tưởng lầm là sinh viên, không nghĩ là 

đối tượng trộm cắp. 

Sự sơ hở thiếu cảnh giác của sinh viên là nguyên nhân chủ yếu tạo điều kiện thuận 

lợi cho tội phạm hoạt động, nhất là loại tội phạm trộm cắp tài sản. Sinh viên cần nêu cao 

ý thức cảnh giác về phòng ngừa tội phạm, ý thức bảo quản tài sản và tự bảo vệ bản thân, 

tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiệm các luật như Luật 

giao thông, Luật cư trú… 

III. SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG SINH VIÊN 

Tác hại của việc uống nhiều rượu, bia 
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Rượu, bia là chất có tác động rất lớn đến bộ não, ngay cả khi chỉ cần uống một 

lượng với nồng độ cồn khoảng 0,25% trong máu, tương đương với 0,3 lít bia hoặc 

100ml rượu vang. Cồn gây tác động rất lớn đến hệ thống thần kinh mà đặc biệt là lên 

não, chúng làm cho góc nhìn bị thu hẹp lại và thời gian phản ứng chậm đi. Do vậy, 

người uống rượu, bia bị hạn chế rất lớn trong việc điều khiển các loại phương tiện giao 

thông và rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Nghiên cứu về tác hại của rượu của một số 

tác giả cho kết quả là nếu uống 50g cồn hằng ngày sẽ để lại tác hại vĩnh viễn, với 

khoảng 100.000 tế bào não sẽ bị giết chết khi uống một ly bia. Trong một cơn say rượu, 

con số tế bào não chết đi có thể lên đến 10.000.000. 

 Những bệnh do uống rượu: 

- Bệnh thận; bệnh tim; các bệnh về gan; thoái hóa não; teo não  

- Ngộ độc; rối loạn trao đổi chất  

- Ung thư miệng, họng, thực quản; viêm loét dạ dày; ung thư vùng ruột trên 

- Liệt dương; loãng xương  

 Các vấn đề về hành vi, tâm lý: 

- Mất kiểm soát về hành vi của bản thân; lo lắng, bất an 

- Rối loạn tâm thần; cảm giác bị cô đơn; lãnh đạm, thờ ơ 

- Dễ bị kích động, hận thù 

 Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International, hiện 

lượng tiêu thụ bia hằng năm của Việt Nam tăng 10% mỗi năm. Qua đó, Việt Nam đã trở 

thành nước thứ ba có sản lượng tiêu thụ bia cao nhất Châu Á, sau Nhật Bản và Trung 

Quốc.  

Việc sử dụng và lạm dụng bia, rượu đã dẫn tới số vụ tai nạn giao thông (TNGT) 

đường bộ ngày càng gia tăng. Thống kê cho thấy, TNGT liên quan đến bia, rượu chiếm 

tới 40% số vụ. Mặt khác, đối tượng chủ yếu là thanh niên (dưới 40 tuổi) chiếm tới 75% 

và sau khi uống bia rượu thường bị quá khích, dễ gây tai nạn. Việc uống nhiều rượu, bia 

sẽ làm giãn các mạch máu dưới da, do đó những người say rượu, bia khi bị tai nạn giao 

thông sẽ mất máu nhiều hơn những người bình thường, mức độ tử vong cũng cao hơn 

nhiều lần.  

Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân và cho cả cộng đồng, tất cả mọi người 

đều phải chú ý: “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”; “Uống rượu, bia và lái xe – Giá 

đắt phải trả”. 

IV. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN 

1. Về đối tượng và mức vay vốn: 

Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi 

gồm: 
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- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 

không có khả năng lao động. 

- HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo 

theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu 

người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo 

quy định của pháp luật. 

- HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa 

hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn nơi cư trú. 

- Mức cho vay là 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV (được Thủ tướng Chính phủ điều 

chỉnh theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về việc điều chỉnh mức cho vay 

đối với HSSV). 

2. Về lãi suất cho vay 

Theo Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, lãi 

suất cho vay đối với HSSV là 0,65%/tháng (7,8%/năm). Ngoài ra, nếu HSSV trả nợ 

trước hạn sẽ được giảm 50% lãi suất cho vay. Đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước để 

tạo điều kiện cho con, em các gia đình, các hộ gia đình khó khăn về tài chính có nguồn 

tài chính để theo học. 

3. Về hỗ trợ giãn nợ hoặc khoanh nợ cho HSSV ra trường không có việc làm 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín 

dụng đối với HSSV đã quy định cụ thể về việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ 

và chuyển nợ quá hạn, cụ thể:  

- Trong thời gian học tập HSSV được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi 

- HSSV được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi có 

việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khoá học 

- Đến kỳ trả nợ cuối cùng, HSSV có khó khăn chưa trả được nợ, nếu có văn bản đề 

nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ, thời gian 

gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.  

V. THÔNG BÁO CHUNG 

1. Đăng ký tạm trú đối với sinh viên khóa 2013: Sinh viên không ở trong Khu nội 

trú do nhà trường quản lý được gọi là sinh viên ngoại trú. Tất cả sinh viên ngoại trú đều 

phải đăng ký tạm trú với công an địa phương nơi mình tạm trú và báo với nhà trường địa 

chỉ đã đăng ký tạm trú trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập học. Sinh viên có thể liên 

hệ trực tiếp với người quản lý tại nơi tạm trú (chủ nhà, chủ phòng trọ …) để đăng ký thủ 

tục trên. 

 Nếu sinh viên ở tạm trú nhưng không đăng ký với chủ nhà trọ hoặc với công an địa 

phương, thì sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 73/2010 của Chính 

phủ với phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 
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2. Thông báo thống kê danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú, sinh viên ở dùng 

gia đình khóa 2013 

Để việc quản lý, cập nhật thông tin sinh viên được thuận tiện, Phòng Công tác sinh 

viên đề nghị GVCN-CVHT thống kê danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú và sinh 

viên ở cùng gia đình (theo mẫu). Quản sinh khoa tổng hợp và gửi về phòng Công 

tác sinh viên trước ngày 04/11/2013 qua mail nội bộ ctsv, voson và file giấy kèm 

theo. 

- Mẫu thông tin sinh viên ngoại trú  

- Mẫu thông tin sinh viên nội trú 

- Mẫu thông tinh sinh viên ở cùng gia đình  

3. Thông báo về việc thi giữa kỳ 

 Hiện nay, đã có một số môn học đã bắt đầu thi giữa kỳ. Điểm thi giữa kỳ là điểm 

thành phần khá quan trọng, chiếm 30% tổng số điểm trung bình môn. GVCN/CVHT 

phổ biến quy chế thi và nhắc nhở sinh viên tập trung ôn bài thật kỹ để làm bài thi tốt và 

tránh vi phạm quy chế thi.  

4. Thông báo về việc giữ gìn vệ sinh tại các cơ sở học tập 

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều sinh viên thiếu ý thức xả rác vừa bãi trong 

phòng học tại các cơ sở của nhà trường, đặc biệt là cơ sở Song ngữ Lạc Hồng. Hành 

động trên không những làm mất vệ sinh, kém vẻ mỹ quan của cơ sở nơi các sinh viên 

học tập mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. 

GVCN/CVHT nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy - quy định khi học 

tập tại tất cả các cơ sở của nhà trường. Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi 

công cộng, các loại rác thải phải bỏ đúng nơi quy định, không được vứt bừa bãi, ảnh 

hưởng đến vệ sinh chung. 

Nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra việc ý thức giữ gìn vệ sinh của sinh viên tại các 

cơ sở. Đồng thời lập biên bản xử lý theo khung xử lý kỷ luật nếu phát hiện các trường 

hợp vi phạm.  

5. Thông báo đăng ký thi giấy phép lái xe hai bánh 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký học, thi sách hạch bằng lái xe máy 

hạng A1, phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu học, thi 

sát hạch giấy phép lái xe máy hạng A1, cụ thể như sau: 

Hồ sơ bao gồm:   01 Đơn đề nghị học, thi sát hạch GPLX (sinh viên nhận            

đơn tại phòng Công tác sinh viên-P.D105-Cơ sở 2) 

  01 Giấy khám sức khỏe (sinh viên có thể khám sức khỏe 

trực tiếp tại địa điểm học) 

  01 Giấy chứng minh photo 2 mặt (hộ chiếu nếu là người 
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nước ngoài và có công chứng nhà nước) 

  02 ảnh màu 4x6 

Lệ phí:   395.000 đồng (bao gồm tài liệu, học phí, lệ phí thi:   

260.000 đồng và lệ phí lấy bằng: 135.000 đồng) 

Địa điểm học:   Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (trường lái) 

Thời gian học:   01 tháng 2 lần 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên-P.D105, cơ sở 2 trường 

Đại học Lạc Hồng hoặc qua số điện thoại: 0613.952.250 

 

VI. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA 

GVCN/CVHT phổ biến cho sinh viên các nội dung cần thông báo của khoa như thời 

gian biểu các môn học. Khuyến khích sinh viên phát biểu ý kiến, trình bày thắc mắc để 

giải đáp hoặc hướng dẫn sinh viên liên hệ công tác với các Phòng/Khoa khác.  

Sau buổi sinh hoạt lớp, GVCN/CVHT ghi nhận ý kiến của sinh viên gửi về phòng 

Công tác sinh viên để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu. 

GVCN/CVHT cung cấp cho sinh viên số điện thoại của cá nhân, địa điểm và số điện 

thoại của văn phòng khoa để sinh viên thuận tiện trong việc giải đáp thắc mắc hoặc giải 

quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên.  

Trên đây là gợi ý một số nội dung sinh hoạt lớp phổ biến cho sinh viên, đề nghị 

GVCN/CVHT tìm hiểu và bổ sung thêm các nội dung để đảm bảo đầy đủ thông tin cung 

cấp cho sinh viên. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

NGƯT. TS Nguyễn Thị Thu Lan 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 

Vũ Văn Tuấn 

 

Nơi nhận: 

- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên); 

-  Lưu. 


