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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

                      Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2013 

THÔNG BÁO 

Nội dung sinh hoạt lớp tuần 8 học kỳ I năm học 2013-2014 

 

I. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một huyền thoại sống mãi 

Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam không khỏi bồi hồi xúc động khi hay tin: 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, nhân vật lịch sử vĩ đại, người cuối cùng 

của “thế hệ vàng” làm nên thắng lợi cho cách mạng Việt Nam đã mãi mãi ra đi… 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh: Võ Giáp (bí danh: Văn); sinh ngày 

25/8/1911, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; nguyên Ủy viên Bộ 

Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực 

Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân 

Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. 

Do tuổi cao, Đại tướng đã từ trần hồi 18 giờ 09 phút, ngày 4/10/2013 (tức ngày 

30 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 103 tuổi. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục trên 80 năm, Đại tướng đã có nhiều 

công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. Đặc biệt là chiến thắng Điện Biên 

Phủ, ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam – “Lừng 

lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lịch sử sẽ không bao giờ quên quyết định quan 

trọng gắn với việc chuyển đổi phương châm chỉ đạo từ “đánh nhanh thắng nhanh” 

sang “đánh chắc thắng chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954). 

Bên cạnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều 

chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Chiến dịch Mậu 

Thân 1968, mà nổi bật trên hết là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng 

giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!” – Mệnh lệnh 

nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. 

Võ Nguyên Giáp được bình chọn là một trong 21 vị danh tướng của thế giới 

trong 25 thế kỷ qua, từ thời Alexandre Đại đế đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại 
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với Kutuzov, Jukov..., những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ 

thuật chiến tranh (Ducan Townson, cuốn Những vị tướng lừng danh). 

Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, uy tín lớn 

trong và ngoài nước, Đại tướng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương 

Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nhiều huân, huy 

chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

Ngay sau khi Đại tướng qua đời, các hãng thông tấn và báo chí nước ngoài đã có 

bài viết về Đại tướng, họ gọi ông là vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự. 

AFP gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “thiên tài quân sự” và là “người hạ gục 

phương Tây” trong bản tin về việc đại tướng từ trần. AFP nói đại tướng “được coi là 

một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất và là kiến trúc sư cho những 

chiến thắng vang dội của Việt Nam trước Pháp và Mỹ.” 

Ngay giờ phút này đây, chúng ta - những con người Việt Nam hãy dành tất cả sự 

kính cẩn, nghiêng mình để tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một con người vĩ 

đại của dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm xuống không có nghĩa là 

Đại tướng không còn tồn tại. Vị Đại tướng trong lòng nhân dân, người “anh cả” của 

lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đời đời được Tổ quốc ghi công, đời đời là tấm 

gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam kế thừa và phát huy./. 

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

Bác Hồ với cách ứng xử: Câu chuyện “Nước nóng, nước nguội” 

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường 

hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước 

ngoài trước Cách mạng tháng Tám. 

Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt 

Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho 

đồng chí ấy vào gặp Bác. 

Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí Trung đoàn vã cả 

mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một 

cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước 

lạnh. Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói: 

- Chú uống đi. 

Đồng chí cán bộ kêu lên: 

- Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được. 

Bác mỉm cười: 

- À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không? 
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- Dạ có ạ. 

Bác nghiêm nét mặt nói: 

- Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của 

chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội 

dễ uống, dễ tiếp thu hơn. 

Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa.  

Bài học: Câu chuyện đã cho ta hiểu sự quan tâm của Bác đến cách quản lý con 

người, một bài học về tâm lý và cách ứng xử sâu sắc cho tất cả chúng ta. Khi giận giữ 

rất dễ mất kiểm soát bản thân mình, khi giận lên chúng ta có thể làm nhiều việc mà 

không suy nghĩ đến hậu quả của nó, hoặc đưa ra một số quyết định không mấy sáng 

suốt, nói ra những điều không nên… chỉ để thỏa mãn cơn giận. Trong mọi trường 

hợp hãy thật bình tĩnh, xử lý khéo léo tình huống để có được kết quả tốt nhất. 

(Sưu tầm theo Những mẩu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh) 

III. SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG – Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 

1. Nghiện thuốc lá và tác hại của việc hút thuốc lá  

Theo phản ánh của bộ phận vệ sinh, hiện nay tại các góc khuất trong khuôn viên 

nhà trường hoặc trong các nhà vệ sinh vẫn còn tìm thấy tàn thuốc. Điều này cho thấy 

tình trạng sinh viên lén hút thuốc vẫn còn tồn đọng. Từ lâu, người ta phát hiện ra chất 

nicotin trong thuốc lá là thành phần gây nghiện, là thủ phạm gây ung thư ở người hút 

thuốc như: ung thư phổi, bàng quang, tuyến tụy, thận, miệng, thực quản, thanh quản. 

Nghiện thuốc lá không đơn giản là một thói quen khó bỏ mà thực sự là một căn 

bệnh tâm thần đã được WHO (Tổ chức Y tế thế giới) xếp chung trong nhóm bệnh lý 

tâm thần trong bảng phân loại bệnh tật quốc tế năm 2011. Theo WHO, hàng năm có 

khoảng 11.000 người chết do hút thuốc lá, cứ 10 giây có 1 người chết. Mỗi ngày tại 

Việt Nam có hơn 100 ca tử vong vì các bệnh có liên quan sử dụng thuốc lá, gấp bốn 

lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì đến 

năm 2030, có gần 10% dân số Việt Nam sẽ tử vong vì các bệnh liên quan sử dụng 

các sản phẩm thuốc lá. Những con số đáng cảnh báo trên cho thấy tác hại nghiêm 

trọng của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người.  

Đa số sinh viên hút thuốc là do tính tò mò, thử cho biết, dần dần trở thành thói 

quen và nghiện. Đôi khi đó còn là cách để chứng tỏ bản thân mình là “đấng nam nhi” 

của một số người thiếu nhận thức. Do đó để bỏ được thói quen hút thuốc lá phải phụ 

thuộc rất nhiều vào ý thức của từng cá nhân. Chính bản thân mỗi người phải nhận 

thấy được tác hại của thuốc lá gây ra cho bản thân và cộng đồng. Cai thuốc lá sẽ 

thành công nếu có quá trình chuẩn đoán, tư vấn của bác sĩ và điều trị bằng thuốc cai 

phù hợp.  
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Đừng thử hút thuốc lá để trở thành người nghiện. Đừng hút thuốc lá để chứng tỏ 

bạn là tầng lớp văn hóa tiên tiến. Quan trọng nhất là để bảo vệ chính sức khỏe của 

bạn, cho gia đình và cho cả cộng đồng.  

IV. AN TOÀN GIAO THÔNG 

A/ Quy định điều kiện được điều khiển mô tô, xe gắn máy 

1. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông: 

Tại Điều 58 Luật giao thông đường bộ quy định điều kiện của người lái xe tham 

gia giao thông như sau: 

Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 

của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

2. Người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau: 

- Giấy đăng ký xe; 

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới; 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

3. Điều kiện cấp Giấy phép lái xe: 

Tại Điều 59 Luật Giao thông đường bộ quy định: 

- Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 

đến dưới 175 cm
3
; 

- Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm
3
 

trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1; 

- Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy 

phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự. 

4. Độ tuổi, sức khỏe lái xe tham gia giao thông: 

Tại Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định về độ tuổi, sức khỏe lái xe 

tham gia giao thông quy định: 

- Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 

cm
3
; 

- Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung 

tích xi-lanh từ 50 cm
3
 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. 

B/ Quy định xử phạt hành chính: 

Theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP: 

1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm 

sau đây: 
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- Không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người 

điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng; 

- Gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ 

cong, bị che lấp, bị hỏng; 

- Điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng. 

2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm 

sau đây: 

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại 

xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; 

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại 

xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nếu có quy định phải kiểm 

định); 

- Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe. 

3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

- Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe; 

- Không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy 

chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn; 

- Không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng; 

- Không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. 

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

- Không có Giấy đăng ký xe theo quy định; 

- Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng 

số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Không gắn biển số (nếu có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng 

với số hoặc ký hiệu trong Giấy đăng ký; biển số không do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

V. THÔNG BÁO CHUNG 

1. Thông báo về việc giữ gìn vệ sinh tại cơ sở: 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. 
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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.  

2. Sinh viên cam kết thực hiện nội quy, quy định trường Đại học Lạc Hồng và 

xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An ninh trật tự”:  

Nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

các nội quy, quy định nhà trường đồng thời xây dựng chuẩn mực văn hóa học đường 

trong nhà trường; xây dựng và phát triển thương hiệu Đại học Lạc Hồng, xây dựng 

nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. GVCN/CVHT hướng dẫn cho 

sinh viên ký cam kết thực hiện nội quy, quy định trường Đại học Lạc Hồng và xây 

dựng trường đạt tiêu chuẩn “An ninh trật tự” (theo mẫu đính kèm). 

Thời gian hoàn thành đăng ký và gửi về phòng Công tác sinh viên: trước ngày 

16/10/2013. 

3. Nhắc nhở sinh viên mang mặc đúng quy định của nhà trường:  

Theo thống kê của phòng Công tác sinh viên, chỉ trong 2 tuần (từ ngày 25/9 đến 

ngày 05/10/2013) đã có hơn 100 trường hợp sinh viên mang mặc không đúng quy 

định của nhà trường, bị xử lý từ mức nhắc nhở đến khiển trách.  

GVCN/CVHT thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định 

về mang mặc của nhà trường. Riêng thứ 2 hàng tuần phải lưu ý: 

- Nữ: mặc áo dài truyền thống 

- Nam: mặc áo sơ mi, quần tây, quần kaki bỏ áo trong quần; đi giày hoặc dép có 

quai hậu (không mặc quần jean, áo thun). 

Sinh viên đến trường để học nhóm, mượn tài liệu thư viện hoặc liên hệ các công 

tác khác đều phải thực hiện đúng quy định trang phục của nhà trường. Tất cả các 

trường hợp không thực hiện đúng sẽ bị xử lý từ nhắc nhở đến khiển trách, cảnh cáo 

hoặc cao hơn nếu cố tình vi phạm nhiều lần. Sinh viên cần chú ý để thực hiện tốt và 

tránh vi phạm quy định trên.  

4. Thông báo về việc làm tròn điểm: Căn cứ thông báo số 88/TB-ĐHLH ngày 

19/9/2013 của trường Đại học Lạc Hồng về làm tròn điểm số, nay thông báo đến 

các bạn sinh viên như sau: 
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- Điểm học phần và điểm thi tốt nghiệp được chấm bằng thang điểm 10, làm tròn 

đến một chữ số thập phân.  

- Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được làm tròn 

đến hai chữ số thập phân. 

Cách làm tròn điểm này được áp dụng từ ngày 15/10/2013 cho toàn bộ sinh viên 

hệ đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, hoàn chỉnh, văn bằng 2, vừa làm vừa học. 

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. 


