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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

                   Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2014 

THÔNG BÁO 

Nội dung sinh hoạt lớp tuần 6 học kỳ II năm học 2013 - 2014 

 

I. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 

Vào mùa xuân năm 1931, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra 

từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, cuộc họp đã dành một phần quan trọng để bàn về công 

tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp bộ Đảng từ 

Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên phụ trách công tác Đoàn. Phong 

trào Đoàn trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam đã phát triển 1 cách mạnh mẽ, nhiều tổ chức 

Đoàn cơ sở xuất hiện với khoảng hơn 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình 

thành hệ thống tổ chức Đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Tính đến cuối năm 1931, số lượng 

đoàn viên trong cả nước lên đến hơn 2.500 đồng chí. 

Sự ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã đáp ứng kịp thời những 

đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta bấy giờ. Được Bộ chính trị Trung 

ương Đảng và Bác Hồ cho phép, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 

ngày 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. 

Từ ngày 26/3/1931 đến năm 1976, Đoàn đã qua 6 lần đổi tên để phù hợp với nhiệm vụ 

của từng thời kỳ cách mạng. Tháng 12/1976, Đoàn chính thức lấy tên là Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

83 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau 

viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tuổi trẻ Việt Nam hôm 

nay vững bước dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày 

đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc. 

II. AN TOÀN GIAO THÔNG 

Hãy mua mũ bảo hiểm (MBH) đúng chất lượng: Đừng tiếc rẻ vài chục nghìn 

đồng vì an toàn của bản thân. 

Theo TS. BS Dương Đại Hà - Bệnh viện Việt Đức, tỉ lệ tử vong do chấn thương 

sọ não nặng ở người không đội MBH là 33,8%, cao gấp 3 lần so với tỉ lệ tử vong do 

chấn thương sọ não ở người đội MBH (10,3%). Theo BS Hà, các loại MBH giả mạo, 

kém chất lượng hiện nay hầu như không có khả năng bảo vệ người đi xe máy khi bị tai 



 
2 

nạn. Một số liệu điều tra khác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố mới 

đây cũng cho thấy, số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan tới xe máy 

chiếm 70%, trong đó, khoảng 46% số vụ có nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử 

vong hoặc mang di chứng suốt đời, mà một trong những nguyên nhân đến từ việc sử 

dụng MBH kém chất lượng. 

Không ít người, trong đó đa phần là giới trẻ, đội MBH chỉ là đối phó với lực 

lượng chức năng. Có nhiều người mua MBH giá chỉ vài chục ngàn đồng ở các quầy 

bày bán trên các vỉa hè để đội mà không lường trước được sự nguy hiểm khi xảy ra tai 

nạn. Thực tế những chiếc mũ không đạt chất lượng rất dễ vỡ và không bảo vệ được 

phần đầu khi xảy ra tai nạn. Hiện nay việc quản lý tiêu dùng đối với những chiếc MBH 

chưa cao, những chiếc MBH thời trang, phong cách nhưng kém chất lượng được bày 

bán tràn lan. Do đó để chọn được một chiếc MBH đúng chất lượng còn phụ thuộc vào 

sự hiểu biết của mỗi người. 

Theo quy định mới tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

13/11/2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 quy định xử phạt vi phạm hàng chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tại điều 6 về xử phạt người điều 

khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự 

xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ có 

nêu tại khoản 3, mục “i” và mục “k” như sau: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm:  

- Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội MBH hoặc đội MBH cài quai 

đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;  

- Chở người ngồi trên xe không đội MBH hoặc đội MBH không cài quai đúng 

quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người 

có hành vi vi phạm pháp luật. 

Cách phân biệt MBH giả, không đạt chất lượng  

- Không có tem dán hợp chuẩn (CR), không có nhãn hàng hóa hoặc nếu có thì 

tem, nhãn không sắc nét, dễ trầy xước, tróc khỏi vỏ mũ. 

- Thiết kế đơn giản, sơ sài, các chi tiết không sắc nét, thường nhái theo các kiểu 

mũ thời trang (mũ lưỡi trai, mũ rộng vành, mũ phớt…). 

- Vỏ mũ làm bằng nhựa mỏng, giòn, dễ trầy xước, dễ vỡ khi va chạm mạnh. 

- Lõi xốp mỏng, mềm, bị lún khi ấn ngón tay vào, dễ tháo rời khỏi vỏ mũ. Một số 

mẫu không có lõi xốp mà chỉ có một lớp vải mỏng bên trong. 

- Dây quai không chắc chắn, dễ sờn, đứt, bị giãn khi kéo căng. 

- Giá thành rất thấp, chỉ từ vài chục ngàn đồng đến trên dưới 100.000 đồng. 
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Mũ đạt chất lượng 

- Thiết kế tinh xảo, các chi tiết sắc nét, chắc chắn, ôm sát đầu và có cảm giác êm, 

thoải mái khi đội. 

- Có dán tem hợp chuẩn (CR), nhãn hàng hóa được thiết kế tinh xảo, phản chiếu 

sắc cầu vồng dưới ánh sáng. Ngoài ra, một số nhà sản xuất không chỉ in logo trên bề 

mặt mũ mà còn in trên quai mũ, lõi xốp bên trong để chống hàng giả. 

- Vỏ mũ làm bằng nhựa tốt, dày, cứng như ABS (nhựa cứng), PVC (nhựa cao cấp, 

nhẹ hơn ABS), sợi thủy tinh (chống trầy xước), da… 

- Lõi xốp dày, chắc, không bị lún khi ấn ngón tay vào, được dán chắc chắn vào vỏ mũ. 

- Dây quai có nhiều lớp, chắc chắn, chịu lực kéo tốt. Một số loại mũ còn có dây 

quai được thiết kế lồng vào bên trong lõi xốp rất chắc chắn, giúp mũ ôm sát đầu và khó 

rớt khi xảy ra va chạm, té ngã. 

Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân và những người trong gia đình cũng như 

thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, các bạn hãy tìm mua sản phẩm mũ bảo hiểm chất 

lượng từ những nhà sản xuất uy tín thay vì các mặt hàng trôi nổi với giá thành rẻ như 

trước đây. 

III. SỨC KHỎE, ĐỜI SỐNG SINH VIÊN 

Phòng chống cháy nổ mùa khô 

Với nhu cầu thực tế của sinh viên hiện nay, rất nhiều khu nhà trọ mới được xây 

dựng để cho sinh viên thuê ở. Chỉ tính riêng tuyến đường chính từ Ngã Tư Cầu Mới 

đến Khu du lịch Bửu Long đã có tới hàng trăm khu nhà trọ với quy mô lớn nhỏ khác 

nhau. Tuy nhiên, cũng có nhưng nhà trọ chưa chú trọng đến vấn đề phòng chống cháy 

nổ. Thời gian gần đây trên các kênh thông tin thường xuyên đưa những bài viết liên 

quan đến các vụ cháy nổ tại các khu nhà trọ sinh viên, đặc biệt vào thời tiết hanh khô, 

nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ của việc cháy nổ càng cao hơn.  

Theo quan sát cho thấy, các chủ nhà trọ thường không chú trọng trong việc phòng 

cháy chữa cháy (PCCC). Một khu nhà trọ chỉ treo một đến hai bình chứa cháy cho có 

lệ, đối phó với các cơ quan chức năng, thậm chí có khu nhà trọ chỉ có vài phòng cho 

thuê thì không trang bị bình chữa cháy. Mặc khác, sinh viên cũng chủ quan, lơ là trong 

việc ý thức PCCC, sử dụng các thiết bị không cẩn thận để chập điện. Bên cạnh đó, việc 

sử dụng các loại bếp ga, bình ga mini đã cũ để nấu nướng rất dễ dẫn đến tình trạng 

cháy nổ. Hầu hết các phòng trọ sinh viên có diện tích nhỏ, chỉ bố trí vừa đủ cho không 

gian sinh hoạt, các lối ra vào lại hẹp nên khó chữa cháy khi hỏa hoạn xảy ra.  

Công tác PCCC luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, 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. Vì sự an toàn của bạn và cho cả xã hội, 

sinh viên cần chú ý:  
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- Thường xuyên kiểm tra độ an toàn của các đường dây dẫn điện, tắt hết các thiết 

bị điện khi không sử dụng. 

- Sử dụng các loại bếp ga có độ an toàn cao, không sử dụng bình ga đã cũ, rỉ sét. 

- Sắp xếp đồ đạc, vật dụng cá nhân gọn gàng, sạch sẽ. Không để các loại vật dụng 

dễ bắt lửa gần nơi nấu ăn.  

- Chủ động tìm hiểu kiến thức về PCCC thông qua các kênh báo đài. 

IV. THÔNG BÁO CHUNG 

1. Thêm phương thức tuyển sinh mới năm 2014 

- Trong kỳ tuyển sinh khóa 2014, ngoài việc thi đại học theo 3 chung vào tháng 7-

2014 của Bộ Giáo dục, Nhà trường có thêm phương thức tuyển sinh mới cho tất cả các 

ngành học (trừ Dược sỹ), đó là xét tuyển đại học chính quy dựa trên học bạ cấp 3 

(tức không cần thi đại học vẫn được xét tuyển học đại học chính quy). Các bạn học 

sinh lấy điểm trung bình 5 học kỳ 3 môn của khối ngành mình chọn học cộng lại, 

kết quả lớn hơn hoặc bằng 6 là đã có thể xét tuyển. 

- Ví dụ:  Bạn dự định xét tuyển riêng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. 

Ngành này có 2 khối xét tuyển, đó là khối A và A1. Như vậy: 

- - Đối với khối A (toán, lý, hóa), các bạn sẽ lấy điểm trung bình của 3 môn toán, 

lý, hóa ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Nếu điểm trung bình này trên 6.0 là có 

thể xét tuyển. 

- - Đối với khối A1 (toán, lý, ngoại ngữ), các bạn sẽ lấy điểm trung bình của 3 

môn toán, lý, ngoại ngữ ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Nếu điểm trung bình 

này trên 6.0 là có thể xét tuyển. 

Do đó, các bạn nên chọn điểm trung bình khối xét tuyển có điểm cao hơn để cơ 

hội trúng tuyển được dễ dàng. 

Mọi chi tiết, các bạn liên hệ phòng tuyển sinh (061) 3.952.188 - 0943.058.699 để 

được giải đáp và hướng dẫn. 

2. Cảnh giác nhận đăng ký thi bằng lái xe giả 

Trong thời gian gần đây, trên trang facebook cá nhân và một số trang mạng xã hội 

có đưa thông tin nhận hồ sơ thi bằng lái xe 2 bánh hạng A1 tại các trung tâm sát hạch, 

có người dẫn đi thi và đảm bảo tỉ lệ đậu rất cao, giao bằng tận nơi, thủ tục đăng ký đơn 

giản… Tuy nhiên nơi tiếp nhận hồ sơ không có biên lai đăng ký hoặc chỉ có đại diện 01 

cá nhân để thu hồ sơ. 

Hiện nay nhà trường chỉ ký kết thu hồ sơ thi bằng lái xe 2 bánh hạng A1 với 

Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (phường Bửu Long). Sinh viên làm thủ tục 

dự thi tại phòng Công tác sinh viên, phòng D105, cơ sở 2, Trường Đại học Lạc Hồng. 

Ngoài ra, nhà trường không ký kết thu hồ sơ thi bằng lái xe hạng A1 với bất kỳ một 
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trung tâm nào khác. Do đó các bạn sinh viên cần chú ý cảnh giác để tránh trường hợp 

bị lừa đảo cấp bằng lái giả không có giá trị và dẫn đến tiền mất tật mang. 

3. V/v đóng tiền học phí HKII năm học 2013-2014 có số lẻ 

Theo thông báo số 011/ĐHLH ngày 24/01/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng về 

việc đóng học phí HKII năm học 2013-2014, trong đó có ghi rõ “mức học phí học kỳ 2 

năm học 2013-2014 khoảng:”. Thực tế khi các bạn sinh viên đóng học phí có trường 

hợp đóng nhiều hoặc ít hơn số tiền ghi trên thông báo (khoảng mấy chục ngàn) là do: 

- Nhà trường tính mức học phí dựa theo số tiết của các môn sinh viên học trong 

học kỳ. Theo chương trình đào tạo của nhà trường, mỗi khoa, mỗi ngành sẽ có số tiết 

học khác nhau nên học phí sẽ lệch và có số lẻ so với thông báo (Học phí phải đóng 

trong học kỳ = đơn giá tiền 1 tiết*tổng số tiết trong học kỳ*hệ số (thực hành/lý thuyết). 

4. Thông báo đăng ký học kỹ năng mềm 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy khóa 2013-

2018 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm thông báo 

lịch đăng ký và lịch dạy như sau: 

a. Học phí: 400.000đ/môn học kỹ năng mềm (25 tiết). Học phí tính theo cơ sở 

16.000đ/tiết. 

b. Thời gian: Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 31/3/2014, đóng học phí tại phòng Tài 

vụ (cơ sở 1). 

c. Học kỳ II năm học 2013-2014. Trung tâm mở lớp cho 3 kỹ năng sau: 

- Lớp kỹ năng làm việc nhóm: Gồm các khoa Công nghệ thông tin, Công nghệ 

Hóa và Thực phẩm, Cơ điện-Điện tử, Dược, Đông Phương, Kỹ thuật công 

trình, Tài chính ngân hàng.  

- Lớp kỹ năng quản lý thời gian: Khoa Kế toán-Kiểm toán.  

 Các bạn sinh viên khoa khác muốn học 2 lớp kỹ năng này thì sau khi đóng học 

phí mang biên lai tới Trung tâm (phòng D102, cơ sở 2) để đăng ký. 

- Lớp kỹ năng học và tự học: Dành cho sinh viên chưa học mà có nhu cầu học 

và sinh viên học lại.  

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm, phòng 

D102, cơ sơ 2 hoặc số điện thoại 0613.952422.  

V. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA 

Ngoài những nội dung trên, GVCN/CVHT phổ biến cho sinh viên các thông báo 

của khoa; nắm bắt thông tin sinh viên; tư vấn, trợ giúp sinh viên học tập; hướng dẫn 

các chính sách hỗ trợ sinh viên; hướng dẫn đánh giá, chỉnh sửa kết quả rèn luyện sinh 

viên; phổ biến khung xử lý kỷ luật sinh viên; phối hợp với khoa và tổ chức đoàn thể 

giáo dục đạo đức, tác phong, lối sống cho sinh viên. 
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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/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.  

Sau buổi sinh hoạt lớp, GVCN/CVHT ghi nhận ý kiến của sinh viên, hàng tháng 

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

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. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên); 

-  Lưu. 
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