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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

Số: 125/TB-ĐHLH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

                   Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2013 

THÔNG BÁO 

Nội dung sinh hoạt lớp tuần 16 học kỳ I năm học 2013-2014 

 

I. TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC 

Kỷ niệm 23 năm thành lập Hội Cựu chiến binh (06/12/1989-06/12/2013) 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ 

chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong thời kỳ 

chiến tranh gian khổ và oanh liệt của dân tộc ta, lực lượng Cựu chiến binh luôn khẳng 

định vai trò và vị trí quan trọng của mình, là tấm gương để các thế hệ noi gương tiếp bước.  

Trải qua nhiều thế hệ, lực lượng cựu chiến binh luôn nêu cao bản chất, truyền 

thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung thành với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 

vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 

khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Các thế hệ ấy vẫn đang từng 

ngày bảo vệ thành quả cách mạng, cùng nhân dân cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà 

nước ta. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các cựu chiến 

binh, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Nghị 

quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 06/12/1989.  

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đi qua chặng đường hơn 20 năm xây dựng và 

phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Hội và 

các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam vẫn giữ lòng trung thành vô hạn, luôn phát huy 

tinh thần đoàn kết, gương mẫu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó 

khăn, thử thách. Hội Cựu chiến binh luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà 

nước và niềm tin yêu của nhân dân. 

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

Chủ tịch Hồ Chí Minh-gương mẫu tôn trọng luật lệ 

Cả cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về việc tôn trọng 

pháp luật. Từ công việc quốc gia đại sự cho đến những việc làm thường ngày, Bác đều 

luôn coi trọng nguyên tắc sống và làm việc theo pháp luật. Là Chủ tịch nước, là lãnh tụ 

cao nhất của Đảng ở cương vị đầy quyền lực nhưng Bác không bao giờ nghĩ đến việc 

dùng quyền lực. 

Hàng ngày, Bác thường căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, 

kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%A1_s%E1%BB%9F_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_nh%C3%A2n_d%C3%A2n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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thì phải triệt để thi hành. Nếu đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết 

thực hiện cho bằng được”.  

Có lần Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Hôm ấy là ngày lễ, các vị sư, khách 

nước ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền 

ra đón Bác và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm 

chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng mọi 

nghi thức như người dân đến lễ.  

Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. 

Đường phố đang lúc đông người. Xe chở Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả. 

Mọi người trong xe lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư 

này thì dễ gây tắc nghẽn. Nghĩ vậy, cả xe bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bục 

yêu cầu công an giao thông mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý, Bác ngăn lại 

rồi bảo: “Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao 

thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình”. 

Đây là một câu chuyện nhỏ nhưng để lại bài học đạo đức lớn lao. Có một câu nói 

nổi tiếng của Mạnh Tử: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” có nghĩa là dân là 

quý, nhà nước là thứ yếu, vua là không đáng kể. Tiếp thu tư tưởng dân là quý, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Có thể nói đó 

chính là tư tưởng dân chủ, nó đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc đời và sự 

nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Dân chủ không chỉ là một phạm trù chính trị mà còn 

là một phạm trù đạo đức bởi nó gắn với lý tưởng nhân văn, tôn trọng con người, tất cả 

vì con gười và do con người. 

Bài học: 

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi người chúng ta hãy 

bắt đầu học tập Bác từ những việc nhỏ nhất, bắt đầu từ việc chấp hành Luật Giao 

thông, tạo thói quen văn hóa giao thông vì sự an toàn cho bản thân, gia đình và cho xã hội. 

Hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đoạn 

đường từ cơ sở 2 đến cơ sở 1. Đi ngược chiều là một trong những lỗi vi phạm Luật 

Giao thông nghiêm trọng, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Gần đây nhất, vào lúc 14h30 

ngày 25/10/2013, sinh viên Nguyễn Thanh Tâm (khoa Quản trị kinh tế quốc tế) điều 

khiển xe máy chở sinh viên Võ Trường Giang (khoa Tài chính ngân hàng) đi ngược 

chiều từ cơ sở 2 đến cơ sở 1 đã đâm vào xe ba gác do một thanh niên điều khiển đi từ 

hướng Ngã tư cầu mới về Bửu Long. Hậu quả: Nguyễn Thanh Tâm gãy chân, chấn 

thương vùng mặt; Võ Trường Giang chấn thương ngoài da. Công an Thành phố Biên 

Hòa đã lập hồ sơ xử lý vụ việc trên.  

Theo Luật Giao thông, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều 

của đường một chiều bị phạt tiền từ 200.000đ đến 400.000đ và bị tước quyền sử dụng 

Giấy phép lái xe 30 ngày. Những sinh viên vi phạm Luật Giao thông sẽ bị xử lý từ mức 
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khiển trách đến cảnh cáo, tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý 

theo quy định của pháp luật.  

III. SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG SINH VIÊN 

 Sinh viên nghiện cá độ bóng đá-hiểm họa khó lường 

Bóng đá đã là một môn thể thao không thể tách rời trong đời sống tinh thần của 

các bạn trẻ, nhất là đối với nam sinh viên. Tuy nhiên, có rất nhiều sinh viên đang bước 

vào con đường đỏ đen mà không nhận thấy được hậu quả khôn lường của nó. Từ việc 

cá độ cho vui một ly cà phê, một bữa cơm trưa, một chầu nhậu rồi dần dần đến việc ăn 

thua tiền bạc. Những cuộc chơi đỏ đen thường để lại vô số hậu quả, thiệt hại về tài sản, 

thức khuya để cá độ nên sức khỏe giảm sút, thường xuyên nghỉ học, nợ học phí và 

thậm chí là bị đình chỉ học tập. Chính cái tâm lý “xem bóng đá có cái gì đó ăn thua thì 

nó mới vui” đã làm cuộc sống của nhiều sinh viên bị đảo lộn, thậm chí là sa ngã, tù tội.  

Mới đây, một nữ sinh viên đã trình báo trường hợp bạn nam (sinh viên khối Kỹ 

thuật) mượn máy tính xách tay, hơn một tuần mà chưa thấy hồi trả. Sinh viên này đã bỏ 

học hơn một tuần và hiện tại không liên lạc được. Theo thông tin của gia đình cung 

cấp, sinh viên này thường xuyên cá độ bóng đá, thậm chí còn lấy tài sản ở nhà đi cầm 

đồ để lấy tiền cá độ.  

Cờ bạc, lô đề, cá độ… đang từng ngày len lỏi vào giới sinh viên. Báo chí vẫn nhắc 

đến những trường hợp trộm cướp, thậm chí gây án mạng để cướp tài sản vì thua cá độ 

bóng đá. Đã có những biện pháp tích cực của các cơ quan chức năng để ngăn chặn sự 

tiêu cực này nhưng chưa thể dẹp bỏ một cách triệt để. Vậy nên, biện pháp phòng trừ tốt 

nhất chính là các bạn sinh viên cần nâng cao nhận thức, cảnh giác để không lâm vào 

con đường nghiện đỏ đen. Có như thế, tương lai của các bạn sinh viên mới không bị 

vấy bẩn bởi những tiêu cực đang tấn công vào ghế giảng đường. 

IV. THÔNG BÁO CHUNG 

1. Tình trạng vi phạm quy chế thi của sinh viên 

Theo thống kê của phòng Công tác sinh viên, trong thời gian thi học kỳ sớm của 

tháng 11/2013 đã có 32 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi (trong đó có 01 

trường hợp sử dụng điện thoại, 31 trường hợp sử dụng tài liệu). Theo khung xử lý kỷ 

luật, sinh viên sử dụng tài liệu hoặc điện thoại di động trong giờ thi sẽ bị xử lý kỷ luật 

mức cảnh cáo (vi phạm lần 1) và bị đình chỉ học tập 01 năm (nếu vi phạm 2 lần trong 

cùng một học kỳ). Sinh viên khi bị xử lý kỷ luật mức cảnh cáo thì điểm rèn luyện trong 

học kỳ đó không vượt quá loại trung bình.  

GVCN/CVHT thường xuyên nhắc nhở sinh viên ôn bài để làm bài thi tốt, không 

được vi phạm quy chế thi (nhất là việc sử dụng tài liệu) để tránh ảnh hưởng đến kết quả 

học tập và rèn luyện. 

 Đối với chương trình đào tạo theo tín chỉ của khóa 2013, sinh viên có kết quả 

thi cuối kỳ không đạt sẽ học lại môn học đó, không có đăng ký thi lại (căn cứ theo 

Khoản 5, Điều 2, chương III của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
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theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Lạc Hồng tại Quyết định số 300/QĐ-ĐHLH ngày 

02/5/2012). Do đó sinh viên khóa 2013 cần xây dựng phương hướng và lộ trình học tập 

thích hợp để đạt kết quả học tập tốt.  

2. Thông báo về việc tặng vé máy bay cho sinh viên về quê đón Tết 

 Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học 

tại các trường đại học, cao đẳng có điều kiện về quê trong dịp Tết; thể hiện sự quan 

tâm, chia sẻ của xã hội, Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với Báo Thanh 

Niên tổ chức chương trình Tết trọn từng giây-chương trình tặng vé máy bay miễn phí 

và quà Tết cho sinh viên và công nhân để họ được hưởng niềm vui, đón một cái Tết 

trọn vẹn bên gia đình. 

 Chương trình sẽ hỗ trợ hai chuyến bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng và từ Hà Nội về 

Đà Nẵng. Mỗi chuyến bay bao gồm 110 vé cho sinh viên và 50 vé cho công nhân. 

Ngày khởi hành dự kiến là 23/01/2014. Đối tượng tham gia chương trình sẽ được Ban 

tổ chức tặng vé máy bay miễn phí (1 chiều), hỗ trợ thêm 500.000đ cho chiều ngược lại, 

đồng thời sẽ nhận được một phần quà Tết đầy ý nghĩa của Pepsi.  

 Thời gian đăng ký tham gia chương trình: Bắt đầu từ ngày 29/11/2013 đến 

hết 17h ngày 19/12/2013 

 Đối tượng tham gia: Là sinh viên hoặc công nhân có hoàn cảnh khó khăn quê 

ở miền Trung có nhu cầu về quê ăn Tết. 

 Điều kiện tham gia: Đối với sinh viên gồm phiếu đăng ký theo mẫu của 

trương trình, bản photo CMND (hoặc hộ chiếu), bản photo thẻ sinh viên, bảng điểm có 

thành tích học tập khá, hạnh kiểm tốt. Kết quả học tập của sinh viên dựa trên: kết quả 

đầu vào thi đại học (đối với sinh viên năm nhất) hoặc kết quả điểm trung bình tích lũy 

chung (gần nhất) đối với sinh viên năm thứ 2, 3, 4 và sổ hoặc giấy chứng nhận hộ 

nghèo. 

 Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn-Hội sinh viên, phòng E101 

cơ sở 3 trường Đại học Lạc Hồng, số điện thoại 0613.951957.   

V. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA 

Trên đây là gợi ý một số nội dung sinh hoạt lớp phổ biến cho sinh viên, đề nghị 

GVCN/CVHT bổ sung thêm các nội dung của khoa 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 P.HCTC, P.CTSV. 
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