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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Số:  46/TB-CTSV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

                   Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2013 

THÔNG BÁO 

Nội dung sinh hoạt lớp tuần 9 học kỳ I năm học 2013-2014 

 

I. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 

Kỷ niệm 82 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

Từ Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ (tháng 10/1939) đến các nghị 

quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các 

đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều gắn liền sự nghiệp giải phóng phụ nữ với sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. 

Ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ phản đế được thành lập. Qua các thời kỳ, để phù hợp 

với nhiệm vụ cách mạng, tổ chức phụ nữ đã đổi tên thành Đoàn phụ nữ cứu quốc 

(16/6/1941) và chính thức lấy tên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 

1946. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 

tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là 

ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam”. 

Qua bao thế hệ, phụ nữ Việt Nam luôn luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. 

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

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm 

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm và 

chống lãng phí. Lúc sinh thời, Bác thường căn dặn mọi người thực hành tiết kiệm, tiết 

kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không 

xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức.  

Bác Hồ đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ 

công việc hàng ngày. Bác dạy: “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người 

quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho 

dân, vì vậy làm việc thì phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm. Phải nhớ rằng: Dân đã 

lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó, ai lười biếng tức là lừa 

gạt dân”.  

Bác nói: Ở đời ai chẳng thích ăn ngon, mặc đẹp, nhưng nếu miếng ngon đó lại đánh 

đổi bằng sự mệt nhọc, phiền hà của người khác thì không nên. Hơn nữa, Bác luôn nghĩ 

đến người khác, có món gì ngon không bao giờ Bác ăn một mình. Bác sẻ cho người này, 

sẻ cho người kia rồi sau cùng mới đến phần mình và phần Bác thường là ít nhất. 



 2 

Mùa đông, Bác Hồ có một cái áo bông của đồng bào biếu. Bác dùng nhiều năm nên 

vỏ áo đứt chỉ, xẹp xuống không còn ấm nữa. Bác bảo mạng nó lại. Đến khi nó rách lần 

2, đồng chí phục vụ xin thay vỏ ngoài, Bác bảo: Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch 

nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc đó đi. Bác mặc bộ 

ka ki đã sờn cả vai áo, quần vá nhiều lần, mọi người xin được thay bộ khác, Bác bảo: 

“Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng”. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh 

của đất nước, của dân nên không phải thay. Xưởng may có biếu Bác bộ quần áo kaki 

mới. Bác nhận, nhưng rồi Bác lại gửi lại xưởng may để làm phần thưởng thi đua. 

Bác tiết kiệm đến tất cả những vật dụng nhỏ: “Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của 

Chính phủ, tức là của dân nên ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì 

chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Làm được những việc nhỏ 

thì sẽ thành cái to như Bác đã chỉ rõ: “Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một 

năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Nhờ tiết kiệm mà lợi cho 

dân rất nhiều”.  

Những hành động, việc làm cụ thể trên đây cho chúng ta thấy rõ về cuộc sống giản 

dị, tiết kiệm của Bác. Bác sống khắc khổ, tiết kiệm, thanh bạch trong cả cuộc đời, chỉ vì 

Bác toàn tâm, toàn ý đấu tranh cho cuộc sống của toàn dân. Đời sống vật chất càng giản 

dị thì càng phù hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tình cảm, những giá trị 

tinh thần cao đẹp nhất của Bác. Đó là cuộc sống thật sự văn minh mà Bác Hồ đã nêu 

gương sáng.  

Bài học: 

Lịch sử sẽ còn nhiều thay đổi, nhưng những bài học, tư tưởng quý báu của Người 

sẽ còn sống mãi. Học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ chính là học tập để tiết kiệm 

có thể trở thành một thói quen hàng ngày. Tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm của cải vật 

chất mà còn tiết kiệm thời gian, sức lực, tiết kiệm ngôn từ, nói ít làm nhiều, lời nói phải 

đi đôi với việc làm. Mỗi người chúng ta bằng những cách khác nhau hãy thực hiện tiết 

kiệm trong mọi lĩnh vực. Bởi khi tiết kiệm, mỗi người sẽ góp phần vào sự phát triển bền 

vững cho đất nước. 

III. SINH VIÊN CẢNH GIÁC  

Cảnh giác tình trạng trộm cắp tài sản tại phường Bửu Long 

Thời gian gần đây tại địa bàn phường Bửu Long thường xuyên xảy ra các trường 

hợp lừa đảo, cướp giật tài sản và đa số là trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp thường 

chú ý đến các nhà trọ sinh viên, dễ dàng đột nhập và tẩu thoát khi bị phát hiện. Những 

loại tài sản thường bị mất trộm là bóp, ví tiền, điện thoại di động, máy tính xách tay và 

xe máy. 

Một số nguyên nhân dẫn đến việc bị mất trộm: 

-  Khi ngủ không đóng cửa hoặc đóng cửa không cẩn thận, kẻ gian lợi dụng lúc ngủ 

say, đột nhập vào phòng để trộm cắp. Một số kẻ gian còn sử dụng các dụng cụ hỗ 

trợ để câu, móc tài sản từ bên ngoài phòng trọ hoặc bẻ cả ổ khóa. 



 3 

- Để xe máy ở bên ngoài phòng trọ, không có ai trông coi hoặc để ở xa, khuất tầm 

nhìn. Không gắn các thiết bị bảo vệ an toàn cho xe máy.  

- Chủ quan khi để tài sản (nhất là xe máy) ở những nơi công cộng như trạm rút tiền 

ATM, các cửa hàng, quán ăn … Một số trường hợp dựng xe ở dưới lòng đường 

nhưng không rút chìa khóa để kẻ gian phát hiện cướp xe tẩu thoát.  

Đề phòng tránh bị trộm cắp tài sản, sinh viên cần đề cao cảnh giác: 

- Không thuê nhà trọ ở những nơi vắng vẻ hoặc an ninh không đảm bảo. 

- Sử dụng các loại ổ khóa an toàn. Trước khi ra khỏi nhà phải khóa cửa và kiểm tra 

cẩn thận.  

- Không để xe máy ở những nơi trời tối, để ở xa hoặc khuất tầm nhìn. Giữ gìn tài sản 

cẩn thận ở những nơi đông người như các cửa hàng, chợ, quán ăn… 

- Đề cao cảnh giác khi có người lạ vào nơi ở. Khi phát hiện thấy các hành vi trộm 

cắp thì báo ngay cho phòng Công tác sinh viên theo số điện thoại 0613.952.250 

hoặc Công an phường Bửu Long theo số điện thoại 0613.921.524. 

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: 

- 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. 



 4 

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. 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.  

2. 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 01/10 đến 

ngày 15/10/2013) 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 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. 

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

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 PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

 

Vũ Văn Tuấn 

 

Nơi nhận: 

- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên); 

-  Lưu. 


