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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Số:  15/TB-CTSV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

    

                      Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2013 

 

THÔNG BÁO 

V/v Nội dung sinh hoạt lớp tuần 4  học kỳ I năm học 2013-2014 

 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 

- BÁC HỒ, NGƯỜI THƯƠNG YÊU HẾT MÌNH VÌ ĐOÀN VIÊN, THANH 

NIÊN: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho 

đoàn viên, thanh niên. Nhìn nhận đoàn viên, thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị 

trí, vai trò "Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách 

dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Do vậy, Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi 

dưỡng đoàn viên thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của 

Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc. 

Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học 

tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc giáo dục trí lực, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh 

niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi theo Người: "Thanh niên 

phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài 

thì làm việc gì cũng khó”.Người nhấn mạnh việc cần thiết phải giáo dục đoàn viên, 

thanh niên tính trung thực, ngay thẳng, tác phong khiêm tốn, giản dị, tinh thần lao 

động tích cực, siêng năng và sáng tạo. Đoàn viên, thanh niên phải luôn có tinh thần 

cố gắng vươn lên, sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của 

Đảng, của dân tộc lên trên hết, phải thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh 

để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Không những thế, Người còn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải chống 

tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình, chống 

tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là 

lao động chân tay...đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của đoàn viên, thanh 

niên. 

Không chỉ chăm lo và giáo dục, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập và phấn đấu, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, cần 

kiêm liêm chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng và nhân dân. 
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Suốt đời phấn đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc 

của nhân dân. 

Những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ dành cho đoàn viên, 

thanh niên luôn là nguồn động lực cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ hăng hái, xung kích cùng 

toàn dân xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội 

dân chủ, công bằng và văn minh". 

 

II. NỘI QUY-KỶ LUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG 

GVCN-CVHT phổ biến và phân tích cho sinh viên biết: 

 Quy định quyền, nhiệm vụ và những điều sinh viên không được làm (Ban hành 

kèm theo số 103/QĐ-ĐHLH ngày 28/01/2013 của Hiệu trưởng trường đại học Lạc 

Hồng) (xem file đính kèm). 

 Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 909/QĐ-ĐHLH ngày 23/11/2012 của Hiệu trưởng trường đại học Lạc Hồng) 

(xem file đính kèm). 

GVCN-CVHT thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng nội quy-quy định 

của nhà trường. Trình bày rõ ràng khung xử lý kỷ luật dựa trên một số nội dung vi 

phạm để sinh viên biết và thực hiện.  

 

III. THÔNG BÁO KHÁC 

1. Thông báo về việc đóng cổng trường và chào cờ thứ 2 đầu tuần:  

a. Thông báo về việc đóng cổng trường: Nhằm thực hiện nghiêm túc quy định văn 

hóa Lạc Hồng, đảm bảo thời gian giảng dạy và giờ giấc học tập của sinh viên, Hiệu 

trưởng trường đại học Lạc Hồng thông báo thời gian đóng cổng trường theo thời gian 

cụ thể như sau: 

Buổi sáng : 7h45 – 9h00; 9h10 – 10h30 

Buổi chiều: 13h05 – 14h20; 14h30 – 15h50 

Các trường hợp liên hệ công tác tại các phòng khoa, thư viện hoặc có việc đột xuất 

cần liên hệ thì báo Bảo vệ trực tại cổng trường. 

GVCN-CVHT thường xuyên nhắc nhở để sinh viên chú ý thực hiện đúng thông báo 

trên. Các trường hợp đi học trễ hoặc ra ngoài nghỉ giải lao quá thời gian quy định sẽ 

không được vào trường.  

 

b. Thông báo về việc chào cờ thứ 2 hàng tuần: Vào lúc 7h00’ sáng thứ 2 hàng tuần, 

giảng viên-cán bộ nhân viên làm lễ chào cờ tại sân trường cơ sở 1 và cơ sở 3. Trong 

thời gian làm lễ chào cờ, tất cả sinh viên đã đến trường, có mặt trong sân trường phải 

chọn vị trí đứng thích hợp, giữ trật tự và thực hiện đúng nghi thức chào cờ.  
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2. Cảnh báo tình trạng rao bán thẻ bảo hiểm: 

Vào đầu năm học, một số đối tượng (thường là người lạ hoặc là cựu sinh 

viên trường) thường vào các cơ sở nhà trường để rao bán thẻ bảo hiểm (bảo hiểm 

xe máy, bảo hiểm nhân thọ…). Đây là trường hợp buôn bán vi phạm quy định và 

không được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường.  

Nếu phát hiện thấy các trường hợp buôn bán trên, sinh viên báo ngay cho bảo 

vệ tại cơ sở gần nhất để kịp thời xử lý (GVCN-CVHT lưu số điện thoại phòng bảo 

vệ các cơ sơ vào sổ bài giảng để sinh viên thuận tiện trong việc liên lạc): 

 Bảo vệ CS1: 0613.951.047 

 Bảo vệ CS2: 0613.951.994 

 Bảo vệ CS3: 0613.953.596 

 Bảo vệ CS4: 0618.850.711 

 Bảo vệ CS5: 0618.850.300 

 

 

3. Cảnh báo về tình trạng mất mát tài sản của sinh viên: 

Để tránh tình trạng tài sản bị kẻ gian lấy cắp hoặc bỏ quên, đánh rơi, sinh viên 

lưu ý không nên mang theo nhiều tài sản hoặc các loại trang sức quý khi đến trường. 

Đồng thời sinh viên cần phải cảnh giác, tự bảo quản các loại tài sản của mình như 

điện thoại, máy tính xách tay… Nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn, hoăc bị mất 

cắp, sinh viên vui lòng báo ngay cho cán bộ CTSV trực tại các cơ sở hoặc phòng 

CTSV – ĐT: 0613.952.250. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nêu cao tinh thần tự 

nguyện và tuyên dương các cá nhân hoàn trả lại của rơi cho người bị mất.   

4. Thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy: 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn luôn được nhà trường quan tâm 

và chỉ đạo thực hiện sát sao. Cháy nổ có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng về 

người và của, gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế và ô nhiễm môi trường. Do đó, sinh 

viên cần nhận thức đúng đắn và hiểu rõ lợi ích của việc PCCC đối với bản thân, gia 

đình và xã hội, chủ động hơn trong việc tìm hiểu và trao dồi kiến thức về PCCC. 

Trong các khu nhà trọ, sinh viên cần chú ý các thiết bị điện, bếp ga dễ gây cháy nổ và 

biết cách chủ động xử lý khi gặp PCCC. 

5. Cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng hình thức bán hàng đa cấp: 

  Vào đầu năm học, thường có một số đối tượng tìm cách tiếp cận sinh viên để dụ 

dỗ lôi kéo tham gia bán hàng đa cấp (đặc biệt là sinh viên khóa mới). Các đối tượng 

này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của sinh viên nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng 

nhiều hình thức tinh vi khác nhau như: Mua hàng của công ty để trở thành hội viên, 

lấy tiền của người vào sau trả hoa hồng cho người vào trước … 

 Các hình thức bán hàng trên là vi phạm pháp luật, bị cấm trong nhà trường. 

Sinh viên cần đề cao cảnh giác, không được tham gia bán hàng đa cấp dưới bất cứ 

hình thức nào để tránh thiệt hại về tài sản. Nếu phát hiện thấy các trường lôi kéo, dụ 
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dỗ hoặc vay mượn tiền để tham gia bán hàng đa cấp, sinh viên cần báo ngay cho 

phòng Công tác sinh viên – số điện thoại 0613.952250 – 951925. 

 

6. Hưởng ứng tháng an toàn giao thông: Hiện nay tình trạng vi phạm Luật giao 

thông  ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cả về sức khỏe, tính mạng và tài sản. Đây 

cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả sinh viên chúng ta. Để tránh tình trạng đáng 

tiếc xảy ra, đề nghị sinh viên khi lưu thông trên đường phải chấp hành nghiêm túc 

Luật giao thông đường bộ. Sinh viên cần lưu ý: Phải đội nón bảo hiểm, không được 

uống rượu bia khi tham gia giao thông; an toàn khi đi ngang qua đường sắt; an toàn đò 

ngang để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.  

 Hiện nay, một số sinh viên thường đi ngược chiều từ cổng cơ sở 2 sang cơ sở 1. 

Đây là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, hơn nữa hành vi này rất dễ gây ra 

tai nạn cho mình và người khác. GVCN-CVHT phải thường xuyên nhắc nhở sinh viên 

thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ thi tham gia giao thông.  

 

7. Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ chính sách 

sinh viên:  

a) Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần, trừ tối chủ nhật 

 Buổi sáng: 07h30 đến 11h30 

 Buổi chiều: 13h00 đến 16h30 

 Buổi tối: 18h00 đến 20h00 

Phòng Công tác sinh viên chỉ cấp giấy xác nhận vào học kỳ chính, không cấp giấy 

xác nhận trong thời gian nghỉ hè, mùa thi (trừ trường hợp đặc biệt). 

b) Địa điểm: Phòng D105, cơ sở 2 

c) Đối tượng: Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng 

d) Quy trình thực hiện:  (xem file đính kèm ) 

 Lưu ý: 

 Sinh viên khi đến phòng Công tác sinh viên liên hệ làm hồ sơ chính sách mặc 

trang phục lịch sự, kín đáo, mang thẻ sinh viên theo đúng quy định của Nhà 

trường, trường hợp mặc trang phục không đúng quy định sẽ không được giải quyết 

hồ sơ. 

 Các hồ sơ bị tẩy xóa hoặc chỉnh sửa sai quy định sẽ không được giải quyết. 

 Các loại giấy xác nhận khác, sinh viên vui lòng đăng ký trên trang website của 

trường: http://lhu.edu.vn và liên hệ phòng Đào tạo (cơ sở 1) để nhận lại. 

 

8. Thông báo thống kê danh sách sinh viên nội trú, ngoại trú, sinh viên ở cùng 

gia đình: 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 

http://lhu.edu.vn/
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sinh viên ở cùng gia đình (theo mẫu). Quản sinh khoa tổng hợp và gửi về phòng Công 

tác sinh viên trước ngày 30/9/2013 qua mail nội bộ ctsv, minhtan và văn bản giấy kèm 

theo. 

 Mẫu thông tin sinh viên ngoại trú (xem mẫu số 1) 

 Mẫu thông tin sinh viên nội trú (xem mẫu số 2) 

 Mẫu thông tinh sinh viên ở cùng gia đình (xem mẫu số 3) 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Lê Minh Tân-phòng Công tác sinh viên để được 

giải đáp, số điện thoại 0613.952250 hoặc 0907.606933 

 

9. Sinh viên góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - quyền công dân, vai 

trò của thế hệ trẻ: Tham gia góp ý sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 là một sự kiện chính 

trị quan trọng đối với tất cả công dân Việt Nam. Đặc biệt, đối với các tầng lớp trẻ tuổi, 

sinh viên càng cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với quốc gia, dân tộc thông qua đợt 

sinh hoạt chính trị quy mô lớn này. Hơn nữa, sinh viên lại là đội ngũ trí thức, nắm 

trong tay vận mệnh của đất nước trong tương lai không xa. 

Việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp năm 1992 không những thể hiện được trách 

nhiệm công dân mà còn là dịp để các bạn sinh viên có thể mở rộng kiến thức xã hội 

của mình về nội dung Hiến pháp, nguồn gốc Hiến pháp, cơ quan thẩm quyền xây 

dựng, ban hành Hiến pháp. 

Hiện nay các bạn có thể tìm hiểu thông tin và tham khảo Dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp năm 1992 qua mạng, qua các thông tin truyền thông, truyền hình hoặc liên hệ 

với GVCN-CVHT để tiếp nhận thông tin. Đồng thời các bạn có quyền tham gia đóng 

ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại địa phương hoặc gửi ý kiến trực tiếp 

tại website http://duthaoonline.quochoi.vn từ nay đến hết ngày 30/9/2013 

 

10. 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. 

  01 Giấy chứng minh photo 2 mặt (hộ chiếu nếu là người 

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).  

http://duthaoonline.quochoi.vn/
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Địa điểm học :   Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (trường lái) 

Thời gian khai giảng:   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 

 

11. Phòng Tài vụ thông báo về việc sinh viên đóng học phí học kỳ I năm học 

2013-2014:  

 Thời gian đóng học phí: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/10/2013 

 Nếu quá thời hạn trên, những sinh viên không đóng đủ học phí sẽ bị xử lý như sau:  

 Chậm 1 tháng: Phạt 10% số học phí còn thiếu (mỗi tuần 2.5%) 

 Chậm 2 tháng: Phạt 15% số học phí còn thiếu  

 Chậm 3 tháng: Phạt 20% số học phí còn thiếu  

Những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, thì 

trước khi hết hạn phụ huynh phải có đơn xin hoãn có xác nhận của chính quyền địa 

phương (hoặc cơ quan công tác) gửi đến Hiệu trưởng qua phòng Tài vụ. Thời hạn cho 

phép kéo dài của đơn phải trước kỳ thi học kỳ (xem file đính kèm). 

 

12. Gương người tốt việc tốt: 

Vào lúc 17h30 ngày 16/8/2013, trong lúc đang ngồi chơi ở khu vườn của chủ nhà trọ 

(địa chỉ: số 33, tổ 25, khu phố 4, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bốn 

bạn sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng đã bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của người 

đang chơi tại khu vực sông gần đó. 

Khi chạy đến gần hiện trường thì thấy có bốn bạn gái là người dân địa phương đang 

bị nước xoáy cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức bốn sinh viên này đã không ngại nguy 

hiểm lao xuống sông trong lúc nước chảy xiết để cứu các nạn nhân. Khi bơi đến nơi, chỉ 

còn hai người đang bám víu vào nhau, hai người khác đã chìm cách xa. Với tinh thần 

dũng cảm, không ngại nguy hiểm, bốn sinh viên đã hợp sức cứu được ba nạn nhân đưa 

vào bờ (Hoàng Thị Mai Lan, 14 tuổi; Trương Thị Mỹ Linh, 17 tuổi; Tắt Tô Kim Ngân, 

17 tuổi), còn một nạn nhân (Ôn Thị Mai Trinh, 16 tuổi) đã bị cuốn trôi do nước chảy 

quá xiết. Bốn sinh viên và người dân địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ gia đình nạn nhân 

tìm được thi thể của người bị nạn đưa về nhà an táng. 

Bốn sinh viên trường Đại học Lạc Hồng có hành động dũng cảm cứu người dưới 

dòng nước chảy xiết cụ thể như sau: 

Nguyễn Hoàng Thanh - Lớp 11CD111 – Khoa Cơ Điện 

Bùi Quang Vinh - Lớp 10XD113 – Khoa Kỹ thuật Công trình 

Phạm Quốc Lai - Lớp 12QT501 – Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế 

Lăng Văn Thìn – Lớp 11DT111 – Khoa Đông Phương học 
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Với thành tích như trên, UBND phường Bửu Long đã tuyên dương, khen thưởng 

bốn sinh viên trên vào buổi tối 20/8/2013 tại trụ sở văn phòng khu phố 4, phường Bửu 

Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Về phía trường Đại học Lạc Hồng, Ban giám hiệu đã quyết định tặng giấy khen đột 

xuất và phần thưởng 1.000.000đ (một triệu đồng) cho mỗi cá nhân tại buổi lễ tổng kết 

chiến dịch Mùa hè xanh năm 2013 được tổ chức tại cơ sở 3 của trường vào buổi sáng 

22/8/2013. 

13. 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, thủ tục đăng ký học lại … 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.  

GVCN 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 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: 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên); 

-  Lưu P. CTSV. 


