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I.

TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC

1.

Kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013)

Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay vốn có truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng
đạo”. Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay
chữ thì yêu lấy thầy!”. Không có một vị anh hùng, một lãnh tụ thiên tài nào mà lại
không nhận được sự dạy dỗ, dìu dắt của thầy giáo, cô giáo. Yêu mến, biết ơn và kính
trọng thầy cô giáo là đức tính tốt đẹp của người dân Việt Nam. Suốt mấy ngàn năm
lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống tôn sư trọng đạo ấy luôn là ngọn đuốc trí
tuệ, soi sáng con đường học vấn của dân tộc ta. Người thầy được tôn vinh bởi người
thầy không chỉ là người dạy chữ thánh hiền mà còn là người tượng trưng cho những
gì chuẩn mực nhất, cao đẹp nhất. Ngày 20/11 hàng năm chính là dịp để mỗi người
trong chúng ta cùng nhau gặp gỡ, ôn lại truyền thống và tôn vinh những người thầy,
người cô đã và đang đứng trên bục giảng truyền đạt tri thức và đạo làm người cho biết
bao thế hệ học trò nối tiếp nhau.
Lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam khởi đầu bằng một sự kiện lịch sử. Đó là vào
tháng 8 năm 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại VacSaVa (Ba Lan) đã thông
qua bản “Hiến chương các nhà giáo” và quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày
“Quốc tế Hiến chương các nhà giáo”. Nghị quyết của hội nghị được phổ biến nhanh
chóng đến tất cả các trường học, các cơ quan quản lí giáo dục miền Bắc và đồng bào,
giáo giới, học sinh miền Nam. Ngày 20/11/1958, ngày quốc tế Hiến chương các nhà
giáo lần đầu tiên được tổ chức tại miền Bắc nước ta.
Sau khi ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, được sự quan tâm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền và sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh,
ngày 20/11 hàng năm đã được tiến hành trên cả nước. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ
trưởng (nay là Chính phủ) đã ra quyết định số 167 - Hội đồng Bộ trưởng lấy ngày
20/11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vị trí vai trò của nhà giáo
trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp
hóa-hiện đại hóa như hiện nay, các nhà giáo cần phải không ngừng phát huy vai trò
của mình hơn nữa, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn,
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trau dồi đạo đức chính trị. Nước nhà có được phồn vinh sánh vai với các cường quốc
năm châu hay không phần lớn nhờ công lao đào tạo thế hệ trẻ của các thầy, các cô.
Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và
kính chúc sức khoẻ và thành công đến quý thầy cô giáo. Qua đó mỗi người trong
chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam, tô điểm thêm truyền thống tốt đẹp, cao quý của dân tộc Việt Nam.
II. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
Về việc sửa đổi bổ sung đối tượng được giảm học phí của Chính phủ
Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành nghị định số 74/2013/CP-NĐ nghị định bổ
sung một số điều của nghị định 49/2010/CP-NĐ ngày 14/5/2010. Trong đó khoản 1
Điều 5 được sửa như sau:
“Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên
ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm do Bộ Lao động & Thương binh Xã hội quy định”.
Do đó sinh viên học các trường dạy nghề hoặc học nghề thuộc danh mục nghề
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động & Thương binh Xã hội quy định mới
được giảm 70% học phí.
III. AN TOÀN GIAO THÔNG
Trong 10 tháng đầu năm 2013 tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an đã phát hiện
567.731 vụ vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có 1.525 vụ vi phạm về nồng độ
cồn. Con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần, bởi có nhiều trường hợp vi phạm
nhưng chưa được phát hiện, xử lý. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến
số vụ tai nạn giao thông còn ở mức cao, khó kiểm soát.
Theo một kết quả nghiên cứu, khi uống rượu, bia vượt quá giới hạn cho phép,
người điều khiển phương tiện sẽ bị giảm tốc độ phản ứng khi có tình huống trên
đường từ 10 đến 30%. Ngoài ra, rượu còn làm giảm khả năng điều khiển tự chủ, phản
xạ và thị lực. Rượu, bia gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác và quá trình xử lý, truyền
tải hình ảnh tới não bộ, gây ước tính sai về khoảng cách. Người say rượu, bia dễ gây
ra lỗi nguy hiểm như chạy xe quá tốc độ quy định, vượt ẩu, đi sai phần đường quy
định.
Kiên quyết với lái xe uống rượu bia
Thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông
nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/2013, Công an
tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định của
pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
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Mọi trường hợp vi phạm được phát hiện đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm
theo Nghị định của Chính phủ quy định định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ, đồng thời gửi thông báo vi phạm về cơ quan, nơi cư trú của người vi
phạm để phối hợp giáo dục, quản lý …
Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân và cho cả cộng đồng, sinh viên cần
nghiêm túc thực hiện Luật an toàn giao thông đường bộ. Tất cả mọi người đều phải chú ý:
- “An toàn giao thông nói không với rượu bia”
- “Đã lái xe - không uống rượu bia”
- “Đã uống rượu bia - không lái xe”
- “Lạm dụng rượu bia - hiểm họa gây tai nạn giao thông”
- “Uống rượu, bia và lái xe - Giá đắt phải trả”.
(theo trang An ninh – trật tự, báo Lao Động ngày 29/10/2013)
IV. SỨC KHỎE - ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
Giới trẻ sống thử và tác hại của việc sống thử đối với sinh viên
Giới trẻ hiện nay suy nghĩ rất thoáng về việc quan hệ trước hôn nhân, kéo theo
đó là tình trạng sống thử đang ngày càng phổ biến. Ngay cả những bạn trẻ đã tốt
nghiệp, có công việc ổn định vẫn muốn sống thử trước khi kết hôn. Không chỉ đơn
thuần là “góp gạo thổi cơm chung” để tiết kiệm chi phí, nó còn là cách để giới trẻ thể
hiện mình là người hợp xu thế theo lối sống mới. Họ cứ sống, cứ làm những gì mình
thích mà không hề nghĩ đến những tác hại của việc sống thử để lại.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sống thử. Phần lớn là do cuộc sống xa nhà,
thiếu thốn tình cảm hoặc bản thân thích ăn chơi, đua đòi, lối sống buông thả. Cũng có
thể là do sự xâm nhập của văn hóa phương Tây vào Việt Nam. Các loại phim ảnh,
băng đĩa mang tính đồi trụy tràn lan trên mạng, kích thích sự tò mò, ham muốn khám
phá của giới trẻ.
Đa số các bạn trẻ không lường trước được những hậu quả của việc sống thử để
lại. Một số bệnh phụ khoa, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục do vệ sinh không đúng
cách. Nặng nề hơn là việc nạo, phá thai khi các bạn sinh hoạt tình dục không lành
mạnh, không có biện pháp phòng, tránh thai an toàn. Các bạn nữ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, trường hợp nặng có thể bị vô sinh. Việc sống thử
chưa có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó khi xảy ra hậu quả, các bạn thường đổ lỗi
cho nhau và bỏ mặc trách nhiệm. Việc sống thử không những gây ảnh hưởng lớn đến
bản thân mà còn gây tổn thất về mặt tinh thần cho gia đình, bạn bè và xã hội.
Các bạn sinh viên cần có suy nghĩ và nhận thức đúng đắn về cách sống. Tại sao
chúng ta không sống thật mà lại phải sống thử? Tại sao chúng ta phải mang cả cuộc
đời của mình ra thử? Hãy quyết định thật sáng suốt để sau này khi lập gia đình chúng
ta không phải hối hận, đừng vì những nhu cầu về tình cảm, hay vì tiết kiệm chi phí,
hay là vì một lí do nào khác để biện minh cho hành động sống thử của mình. Hãy cố
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gắng học tập thật tốt để lập thân, lập nghiệp và có những kỷ niệm đẹp của thời sinh
viên.
V.

THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo về việc thi sớm
Hiện nay đã có lịch thi sớm của học kỳ I năm học 2013-2014, sinh viên cần tập
trung ôn thi để có kết quả thi tốt, đồng thời nắm rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ
thi để tránh việc vi phạm quy chế thi. Một số điều quan trọng sinh viên phải lưu ý:
Có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định, nếu sinh viên đến trễ quá 15 phút sau
khi đã bóc đề thi sẽ không được dự thi. Trước khi vào phòng thi phải xuất trình thẻ
sinh viên (biên lai học phí, chứng minh nhân dân…) để cán bộ coi thi kiểm tra thông
tin.
Phải tuân thủ đúng quy chế thi khi vào phòng thi (cán bộ coi thi sẽ phổ biến quy
chế trước khi làm bài thi). Tất cả các trường hợp vi phạm quy chế thi sẽ bị lập biên
bản và xử lý theo đúng quy định của nhà trường.
Đối với các sinh viên đóng học phí trễ hạn thì phải theo biên lai học phí khi đi thi
để cán bộ coi thi kiểm tra. Những trường hợp sinh viên làm đơn cam kết đóng học phí
để làm bài thi thì phải hoàn thành theo đúng thời hạn ghi trong bản cam kết. Nếu quá
thời gian quy định, bài thi của sinh viên sẽ bị hủy kết quả.
1.

2.

Thông báo về việc đóng cổng trường trong giờ ra chơi

Thời gian vừa qua, có một số đối tượng lạ vào các cơ sở học tập để rao bán sách,
tài liệu học tập trái phép. Một số kẻ gian còn lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản của
sinh viên. Thậm chí còn có trường hợp dẫn người ngoài vào hành hung sinh viên làm
mất an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến việc học và giảng dạy của
nhà trường cho sinh viên.
Để đề phòng các sự việc trên, nhà trường thông báo đóng cổng trường trong giờ
ra chơi tại các cơ sở của trường. Do đó sinh viên chú ý để thực hiện tốt quy định của
nhà trường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự nơi học tập.
3.

Thông báo của Trung tâm Đào tạo 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 xin
thông báo cùng các khoa lịch đăng ký và dạy cụ thể như sau:
Học phí: 400.000đ/môn học kỹ năng mềm (25 tiết). Học phí tính theo cơ sở
16.000đ/tiết.
Thời gian: Từ ngày 07/11/2013 đến ngày 15/11/2013, đóng học phí tại phòng Tài
vụ (cơ sở 1).
Phân lớp: Sau thời gian đóng học phí, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm sẽ chia
lớp theo khoa và gửi danh sách, thời gian học cụ thể của từng lớp đến Khoa để phổ
biến cho sinh viên biết.
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Việc tổ chức lớp học, đánh giá và công nhận sẽ thực hiện theo quy định hoạt
động của trung tâm đào tạo Kỹ năng mềm.
4.

Thông báo của Khoa Anh văn Đại Cương

Ngày 23/11/2013 vào lúc 17h30 tại cơ sở 3 và 5, Nhà trường tổ chức kỳ thi xếp
lớp tiếng Anh căn bản cho sinh viên khóa 2013, năm học 2013-2014 (trừ Khoa Quản
Trị-Kinh tế Quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Đông Phương các ngành tiếng Hàn, tiếng
Nhật và tiếng Trung). Để giúp sinh viên khóa khóa 2013 nắm rõ về kỳ thi, nay Khoa
Anh văn đại cương thông báo cho sinh viên cách xem lịch thi, cụ thể như sau:
Sinh viên truy cập vào trang web chính của nhà trường sau đó chọn mục
(Tra cứu thông tin) hoặc có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ này:
http://lookup.lhu.edu.vn/. Sau đó nhập mã số sinh viên của mình vào để xem thời gian
thi, số báo danh, phòng thi và địa điểm.
Mọi thắc mắc liên quan đến kỳ thi xếp lớp tiếng Anh căn bản, quý thầy/cô vui
lòng báo sinh viên liên lạc tại Khoa Anh văn đại cương, phòng C102, Cơ sở 1,
Trường Đại học Lạc Hồng, hoặc liên hệ qua số điện thoại: (061) 8850894.
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

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Lan

Vũ Văn Tuấn

Nơi nhận:
- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên);
- Lưu.
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