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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên
Năm học 2016 - 2017
---------Năm học 2016 - 2017 là năm học triển khai Chương trình hành động của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII; năm học diễn ra đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ XI; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,
70 năm ngày thương binh - liệt sĩ. Trên cơ sở chương trình công tác của Ban
Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Sinh viên
tỉnh Khánh Hòa triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên
năm học 2016 - 2017 với những nội dung sau:
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Năm Sinh viên sáng tạo
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII.
2. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Tăng cường
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam,
giai đoạn 2015 - 2018" gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày
truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 67 năm ngày truyền thống
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 70 năm ngày thương binh - liệt
sỹ, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và các ngày lễ kỷ niệm trong năm học.
3. Tiếp tục triển khai sâu, rộng và hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tăng
cường tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
4. Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ, phát huy khả năng
sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; trong công
tác Hội và phong trào sinh viên.
5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên cấp trường,
cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU
- Chỉ tiêu 1: 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức cho sinh viên tìm hiểu
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chỉ tiêu 2: 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 01 hoạt động cụ thể
giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
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- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu ít nhất có 05 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 100
“Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 500 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Chỉ tiêu 4: 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ
trợ, phát huy sáng tạo của sinh viên.
- Chỉ tiêu 5: Mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện.
- Chỉ tiêu 6: Vận động ít nhất 200 triệu đồng trao học bổng, giải thưởng
cho sinh viên.
- Chỉ tiêu 7: Kết nạp mới ít nhất 10.000 hội viên.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”
1.1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về phong trào “Sinh viên
5 tốt”, các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương và cấp tỉnh
trên các báo, đài truyền hình, đài phát thanh của tỉnh, đặc biệt là các báo của
Đoàn - Hội, trang fanpage của Hội Sinh viên tỉnh.
- Tổ chức xét chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và giải thưởng
“Sao Tháng Giêng” . (Tháng 01/2017).
- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín để hỗ trợ,
phát huy “Sinh viên 5 tốt” các cấp trong việc làm, khởi nghiệp, thực tập, ứng
dụng các kết quả nghiên cứu khoa học.
- Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, các tổ chức, doanh nghiệp ký kết
chương trình hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt”; chủ động tham mưu cơ chế ưu tiên của
tỉnh trong tuyển dụng, sử dụng“Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, cấp trung ương.
1.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trực quan về phong trào
“Sinh viên 5 tốt” trên bảng tin, tờ rơi, tranh, ảnh trong trường học, khu ký túc xá,
tại các địa điểm tập trung nhiều sinh viên. Xây dựng chuyên mục “Sinh viên 5
tốt” trên tờ thông tin nội bộ, ấn phẩm, trang tin điện tử của nhà trường, trên các
trang mạng xã hội, diễn đàn, youtube.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội
thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn thanh niên, Hội Sinh
viên trường tổ chức.
- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về phong trào “Sinh viên 5 tốt” với sự
tham gia của gương “Sinh viên 5 tốt” để tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, góp ý
về giải pháp triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên tiệm cận đạt danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt”. Tăng cường tuyên truyền đến nhóm sinh viên chưa biết, chưa
tham gia hoặc không tích cực tham gia phong trào.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xét chọn “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
Tổ chức tốt công tác tuyên dương, trao danh hiệu, hỗ trợ, phát huy “Sinh viên 5
tốt”. Giới thiệu sinh viên xét chọn danh hiện “Sinh viên 5 tốt” cấp trên.
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2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
2.1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Tiếp tục triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức tuyên truyền trên website của Tỉnh đoàn, fanpage của Hội Sinh
viên tỉnh nhân các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đoàn, Hội.
- Tổ chức cuộc thi videoclip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự
hào Tổ quốc Việt Nam” (Tháng 9- 12/2016).
- Triển khai rộng rãi thông tin cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh viên Việt
Nam” (tháng 10-12/2016) đến Hội Sinh viên các trường.
- Tổ chức “Đêm hội sắc màu sinh viên Khánh Hòa” chào mừng Festival
Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2017 (Tháng 6/2017).
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống
học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trao Giải thưởng “Sao Tháng
Giêng”, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (Tháng 01/2017); 60
năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 86 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ. Tổ chức các hoạt
động chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ XI.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, chủ
quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia đến hội viên, sinh viên. Tổ chức kết nghĩa và
duy trì tốt hoạt động giao lưu, phối hợp giữa Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh bạn,
các trường với các đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng biên giới, biển đảo.
2.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh: hội thi, diễn đàn học tập hiệu quả các môn khoa học Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực vận động sinh viên tham gia Hội thi
Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
“Ánh sáng soi đường” lần 2.
- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018” thông qua
những hoạt động cụ thể, tập trung các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho
sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam, 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh
viên Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày
thương binh - liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến
tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

4

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về “Xây dựng văn hóa
ứng xử trong học đường”, diễn đàn “Sinh viên sống đẹp”, “Hình thành thói quen
tốt trong sinh viên”, xây dựng lối sống lạnh mạnh, ứng xử văn minh, ý thức chấp
hành pháp luật, kỷ luật của sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, hoạt động du khảo
về nguồn, các chương trình, hội diễn, liên hoan văn nghệ với các ca khúc ca ngợi
tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển, đảo nhằm giúp cho sinh viên nâng cao
ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tham mưu Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa gặp gỡ,
đối thoại với sinh viên. Hội Sinh viên trường chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban
giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên học tập, rèn luyện.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nắm bắt dư
luận, định hướng tư tưởng cho sinh viên. Định hướng việc sử dụng mạng xã hội
cho hội viên, sinh viên.
3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
3.1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Tham gia “Ngày hội sinh viên sáng tạo” vào dịp Tháng Thanh niên 2017
do cụm tổ chức.
- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh,
sinh viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm
2016 (Từ ngày 28/9 đến 1/10/2016).
- Chủ động phối hợp các sở - ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh
viên nghiên cứu khoa học, giới thiệu nhu cầu, đặt hàng đề tài nghiên cứu cho
sinh viên, kết nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên
- Tham gia Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo khởi nghiệp” do Trung ương Hội
Sinh viên tổ chức.
- Tạo điều kiện, hỗ trợ thông tin về hồ sơ để xét học bổng cho sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phát động.
- Tăng cường vận động học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, hỗ trợ
sinh viên nghiên cứu khoa học. Đảm bảo không để tình trạng sinh viên bị gián
đoạn việc học tập vì điều kiện kinh tế. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán.
- Tiếp tục phối hợp Tỉnh đoàn tham mưu với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cơ
chế, chính sách bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ trong sinh viên.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic,
nghiên cứu khoa học, trong các cuộc thi học thuật của trường, khu vực, toàn
quốc và quốc tế.
3.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh
thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, khắc phục tình trạng thiếu nỗ lực
phấn đấu vươn lên trong học tập. Phát động sinh viên đăng ký thực hiện “học
chất lượng- thi nghiêm túc”.
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- Tổ chức các diễn đàn phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, nghiên cứu
hiện đại, phương pháp học tập hiệu quả bậc đại học, cao đẳng trong hội viên,
sinh viên. Tập trung giải pháp giúp đỡ nhóm sinh viên học lực trung bình, yếu.
Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật. Tổ chức các cuộc thi
học thuật với hình thức sinh động giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng,
vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích các cuộc thi
học thuật liên ngành, liên trường.
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường phát huy ý tưởng sáng tạo của
sinh viên: cuộc thi ý tưởng sáng tạo, ngày hội sáng tạo, các diễn đàn giới thiệu
phương pháp sáng tạo. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp: diễn
đàn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh
viên; kết nối, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các nguồn lực khởi nghiệp, tham mưu
lãnh đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhu cầu khởi
nghiệp; thành lập các câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp.
- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thành lập ngân hàng thông tin, tài
liệu,... tạo cơ sở dữ liệu làm tiền đề hình thành các đề tài nghiên cứu khoa học
và dự án khởi nghiệp của sinh viên. Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp
khoa, cấp trường; giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, tham mưu lãnh
đạo trường các cơ chế về cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết
bị,…), kinh phí để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, khuyến khích sinh viên thường
xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử. Phối hợp với các
phòng, ban nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn
học liệu qua thư viện điện tử.
- Tăng cường vận động học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, hỗ trợ
sinh viên nghiên cứu khoa học. Đảm bảo không để tình trạng sinh viên bị gián
đoạn việc học tập vì điều kiện kinh tế. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán.
- Tổ chức cho sinh viên tham quan mô hình thực tế về khoa học, kỹ thuật,
sản xuất; tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm, gắn kết giữa sinh viên và đơn vị
sử dụng lao động. Tổ chức thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng,
yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động đến sinh viên và có giải pháp hỗ trợ
sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng thị trường lao động.
4. Sinh viên rèn luyện thể chất
4.1 Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Tổ chức giải bóng đá Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa năm 2016 (10/2016).
- Vận động mỗi sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao.
- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội sinh viên khỏe tạo môi
trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí “Thể lực tốt”.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa sinh viên trong địa
phương với các địa phương trong cụm hoạt động Hội Sinh viên, chú trọng những
môn thể thao mới, hiện đại mang tính hội nhập cao
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- Khen thưởng, động viên kịp thời những sinh viên đạt thành tích cao trong
thể dục thể thao cấp tỉnh.
4.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội sinh viên khỏe cấp trường
tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí “Thể lực tốt”.
- Thực hiện tốt cuộc vận động mỗi sinh viên tập luyện thường xuyên một
môn thể thao.
- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao
của sinh viên; tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành tạo điều kiện, ưu tiên sử
dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên
hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa sinh viên các trường với
nhau, chú trọng những môn thể thao mới, hiện đại mang tính hội nhập cao.
- Khen thưởng, động viên kịp thời những sinh viên đạt thành tích cao trong
thể dục thể thao cấp trường và tỉnh.
5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
5.1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Tổ chức triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017. (Tháng 68/2017).
- Tổ chức triển khai chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” (Tháng 68/2017), chiến dịch ”Xuân tình nguyện”, ”Tình nguyện mùa đông.
- Tổ chức triển khai chương trình ”Tiếp sức đến trường”hỗ trợ sinh viên
năm thứ nhất nhập trường.
- Chỉ đạo Hội Sinh viên các trường tổ chức các hoạt động tình nguyện
thường xuyên thông qua các hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày
Chủ nhật xanh”. Giới thiệu, khuyến khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ
tình nguyện cụ thể, lâu dài.
- Hướng dẫn đánh giá, ghi nhận hoạt động tình nguyện của sinh viên. Kịp
thời chỉ đạo tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia khắc phục thiên tai, biến
đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
5.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên thông qua các hoạt
động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Giới thiệu, khuyến
khích sinh viên chọn và gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể, lâu dài. Phấn
đấu mỗi năm học mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện.
- Tổ chức triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Xuân tình
nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”. Chú trọng các đội hình tình nguyện tập
trung theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội,
vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, tập trung nội dung xây dựng nông thôn mới,
xây dựng văn minh đô thị, hoạt động bảo vệ môi trường. Vận động hội viên, sinh
viên đóng góp lá cờ Tổ quốc cho cột cờ tại các đảo tiền tiêu.
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- Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” tư vấn, giúp đỡ thí sinh và
người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tổ chức
chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường.
- Khuyến khích phương thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây
dựng diễn đàn trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết
nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện, phát huy các đội nhóm tình nguyện chưa
thuộc Hội Sinh viên trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện.
- Tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Hội
Sinh viên các tỉnh, thành phố duy trì phối hợp các ngày hội hiến máu tình
nguyện. Duy trì, thành lập ngân hàng máu sống, máu hiếm trong sinh viên.
6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
6.1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Thực hiện việc triển khai đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học
sinh, sinh viên Việt Nam” của Trung ương Đoàn cho các cơ sở Hội.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên
các nước trong khối ASEAN đang học tập tại Khánh Hòa.
- Tham gia cuộc thi “Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc” và Liên
hoan các câu lạc bộ tiếng Anh toàn quốc do Trung ương Hội tổ chức.
6.2. Hội Sinh viên cấp trường
- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin nâng cao nhận thức của sinh
viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; giới thiệu kiến thức
pháp luật, thông lệ quốc tế, văn hóa các quốc gia đến sinh viên.
- Trang bị cho sinh viên các kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh và tính chủ
động trong hội nhập quốc tế. Thành lập các câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tổ
chức các diễn đàn, các cuộc thi về ngoại ngữ tạo môi trường giúp sinh viên trao
đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ.
- Đẩy mạnh ứng dụng internet và khai thác tính tích cực của mạng xã hội
trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế;
chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẻ kiến thức hội nhập với sinh viên quốc tế
thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc
tế đang học tập tại Việt Nam; các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin với Hội Sinh
viên Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp tổ chức hoạt động hướng về Tổ quốc.
- Phát động phong trào học tiếng Anh trong sinh viên, hỗ trợ nâng cao
năng lực tiếng Anh cho sinh viên. Mỗi trường thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ
tiếng Anh. Tổ chức ngày nói tiếng anh, các cuộc thi sử dụng tiếng Anh. Phấn
đấu nâng cao trình độ và năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên từng đơn vị.
Đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên đi đầu trong việc học và sử dụng tốt tiếng Anh
giao tiếp.
IV. XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM VỮNG MẠNH
1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
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- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động,
truyền thống phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, đặc biệt thông qua
các kênh thông tin, truyền thông của các cấp bộ Hội: Website, mạng xã hội...
- Tiếp tục triển khai hiệu quả kết luận của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam khóa IX về “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Hội
giai đoạn 2015-2018” đến các cơ sở Hội, trong đó tập trung kiểm tra, chấn chỉnh
chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên trường, công tác cán bộ, công tác kết
nạp, phát thẻ hội viên mới, công tác thông tin báo cáo. Kiểm tra chuyên đề về
công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 03 CT/TWHSV ngày
23/9/2015 về "Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên
các cấp giai đoạn 2015-2018”: tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,
nghiệp vụ;
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất trong các cấp Hội; đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên và hoạt động Hội. Tiếp tục
đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam trên các
phương tiện truyền thông.
- Các cấp bộ Hội chỉ đạo Ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm
tra theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp; gắn kiểm tra với công tác thi đua
khen thưởng của hội.
- Thực hiện chặt chẽ, chính xác công tác thi đua khen thưởng, thông tin
báo cáo; triển khai hệ thống, cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam.
- Tổ chức xét, trao giải thưởng 9/1 cấp tỉnh cho các mô hình sáng tạo, hiệu
quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016- 2017. (Tháng
7/2017)
- Duy trì chế độ làm việc, kiểm tra hoạt động của Hội Sinh viên các trường.
Ban hành tiêu chí đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên cấp tỉnh.
2. Hội Sinh viên cấp trường
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động,
truyền thống phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và trường, đặc
biệt thông qua các kênh thông tin, truyền thông của trường: Website, mạng xã
hội...
- Thực hiện tốt và hiệu quả kết luận của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam về “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Hội giai
đoạn 2015-2018” trong đó tập trung chấn chỉnh công tác kết nạp hội viên mới,
đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
Rà soát, kiể m tra viêc̣ sử du ̣ng thẻ hô ̣i viên và kip̣ thời làm thủ tục cấ p thẻ mới
đố i với các trường hơ ̣p bi ̣ mấ t, bi ̣hỏng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong điều hành, tác nghiệp, quản lý hội viên, sinh hoạt Hội. Có giải pháp hiệu quả
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về công tác thông tin báo cáo, đă ̣c biê ̣t là về tính chính xác của số liê ̣u và tiế n đô ̣
gửi báo cáo.
- Thực hiện Chương trình số 03 CT/TWHSV ngày 23/9/2015 về "Bồi
dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên các cấp giai đoạn
2015-2018", trong đó tập trung chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội các
cấp. Tham mưu cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho đội ngũ
cán bộ Hội Sinh viên các cấp tham dự chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Tổ
chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra năng lực cán bộ Hội.
- Tiếp tục phát triển câu lạc bộ, đội nhóm và các loại hình chi hội đáp
ứng yêu cầu trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tổ chức liên hoan,
câu lạc bộ, đội nhóm cấp tỉnh, cấp cụm. Nắm chắc số lượng, có giải pháp kết
nối, định hướng, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm không do Hội Sinh viên
thành lập.
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức Hội Sinh viên các cấp; cơ chế
phối hợp giữa Hội sinh viên và Đoàn thanh niên cấp trường, cấp Liên chi. Chuẩn
bị tốt nguồn cán bộ Hội từ sinh viên, từng bước nâng cao tỉ lệ sinh viên đảm
nhận nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường.
- Phối hợp tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày
06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh
- Trên cơ sở chương trình công tác năm học, ban hành các hướng dẫn, chỉ
đạo Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc triển khai thực hiện
chủ đề năm và các nội dung trọng tâm.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ, năm học và kiểm tra chuyên đề. Thực hiện thi
đua, khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ
chức thực hiện chương trình công tác năm học 2016 - 2017 và các hoạt động
trọng tâm, quy mô cấp tỉnh.
2. Các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học
2016 - 2017, đảm bảo các định hướng, chủ trương theo chỉ đạo của Hội Sinh
viên Việt Nam tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động và nội dung trọng
tâm của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, tham gia hiệu quả các hoạt động cấp tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.
3. Công tác thông tin, báo cáo
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- Chương trình, báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Hội Sinh viên
Việt Nam tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: Số 06 Hoàng Hòa Thám – Nha Trang,
ĐT:0583.822.454; email: banttnth@tinhdoankhanhhoa.org.vn
- Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017
gửi trước ngày 30/9/2016.
- Báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên các trường trực thuộc, gửi
trước ngày 15 hàng tháng.
- Báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học
2016 - 2017 gửi trước ngày 10/01/2017.
- Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 2017 gửi trước ngày 10/6/2017.

Nơi nhận:
- TWHSV (để b/c);
- HSV các trường ĐH, CĐ;
- Lưu VPHSV.

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Nhuận

