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I.

TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC

* Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946): Sau cách mạng Tháng
Tám 1945, thực dân Pháp tìm mọi cách thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần
nữa. Bội ước hiệp định sơ bộ và thỏa ước năm 1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường
lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn. Chúng lần lượt
cho quân đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà đánh chiếm Hải Phòng, Lạng
Sơn và chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội.
Ngày 18 và 19/12/1946, hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp
khẩn cấp ở Vạn Phúc, Hà Đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra
đường lối kháng chiến lâu dài.
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Người nói:“Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. Nhưng
chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp
nước ta lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người
già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì
phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm,
không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân
Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến
giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước…”
Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến
đúng đắn do Đảng vạch ra, thanh niên cả nước cùng toàn dân nhất tề đứng lên giết giặc
cứu nước. Đêm 19/12/1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc
kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết
thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc ta.
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II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh – tấm gương tu dưỡng đạo đức suốt đời
Tu dưỡng đạo đức là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bác thường
nhắc lại luận điểm "chính tâm, tu thân" của Khổng Tử, từ đó rút ra ý nghĩa tích cực để
vận dụng vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi người. Bác khẳng
định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện
bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng
càng luyện càng trong”.
Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem lại hạnh phúc, tự do cho con
người, đó là đạo đức của những con người được giải phóng. Vì vậy tu dưỡng đạo đức
phải gắn liền với hoạt động thực tiễn, trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương
tâm và trách nhiệm của mỗi người. Chỉ có như vậy thì việc tu dưỡng mới có kết quả
trong mọi môi trường, mọi mối quan hệ, mọi địa bàn, mọi hoàn cảnh.
Trong nguyên tắc “phê bình và tự phê bình”, Bác viết: “Người đời không phải
thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm,
nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. (Tự phê bình, 28-01-1946, Hồ Chí
Minh: Toàn tập)
“… chúng ta phải “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
“Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc”. Nói thật tức là phê bình.
“Khuyết điểm cũng như một chứng bệnh. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh
khuyết điểm. Thí dụ: tôi có viết nhọ ở trán, tự tôi không trông thấy. Đồng chí bảo cho
tôi biết. Thế là đồng chí phê bình tôi. Mục đích của đồng chí là muốn cho mặt tôi sạch
sẽ, chứ không phải để mỉa mai tôi. Vì vậy đồng chí phải nói rõ ràng, thiết thực: vết nhọ
to hay nhỏ? nó ở phía nào? v.v… Và khi nói, nên có thái độ đúng mực. Về phần tôi,
khi đã biết có vết nhọ thì phải lo rửa sạch.
Ý nghĩa phê bình, giản đơn là như vậy. Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách
mạng. Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn kết càng
chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển
ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và
phê bình. Mục đích phê bình là cốt lợi cho công việc chung” (Phê bình, 12-07-1951,
Hồ Chí Minh: Toàn tập).
Đối với thanh niên, Bác dạy: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách
mạng. Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:
- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với
Đảng, với giai cấp.
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- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần thanh niên có,
việc gì khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người”.
- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ”.
(Bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam toàn
miền Bắc, 22-9-1962, Hồ Chí Minh: Toàn tập)
Bác Hồ là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng
để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đặc biệt
quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Thống kê trong di sản Bác để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo
đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Bác trong
sự nghiệp cách mạng.
Bài học:
Để trở thành người có ích cho xã hội, chỉ chú tâm vào việc học tập nâng cao kiến
thức thì chưa đủ vì “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài
thì làm việc gì cũng khó”. Phải thật sự mạnh dạn nhìn nhận cái sai của mình để sửa
chữa, phê bình cái sai để giúp người khác hoàn thiện. Phải xem việc tu dưỡng đạo đức
như “rửa mặt hàng ngày” để xây dựng con người “vừa hồng vừa chuyên” theo lời dạy
của Bác Hồ.
III. SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
Lối sống đẹp – nét văn hóa của sinh viên
Trong thời đại hội nhập, nền kinh tế thị trường và khoa học kỹ thuật đang phát
triển với tốc độ chóng mặt kéo theo đó là lối sống cũng bị ảnh hưởng, chủ yếu là do
những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Tình trạng suy thoái đạo đức đang
diễn ra nghiêm trọng khi lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm đa số trong các vụ việc vi
phạm pháp luật. Vì lối sống thiếu lý tưởng và buông thả đã khiến nhiều người phải trả
giá bằng cả mạng sống hoặc cả cuộc đời của mình.
Nói đến sinh viên là nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với những
hiểu viết về tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. Tuy mỗi sinh
viên đến từ một vùng miền khác nhau, phong tục tập quán khác nhau nhưng tất cả đều
có một lý tưởng chung là rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để góp
phần xây dựng nền kinh tế xã hội, phát triển đất nước. Trong những điều kiện khó
khăn, những phẩm chất đạo đức quý báu của sinh viên lại được thể hiện rõ.
Hầu hết sinh viên phải tự lập về cuộc sống cá nhân trong môi trường sống mới,
thậm chí nhiều sinh viên phải đi làm thêm ngoài giờ học để có đủ điều kiện trang bị
thêm các dụng cụ và tài liệu học tập. Nhưng không phải vì thế mà lối sống tốt đẹp ấy bị
chi phối bởi những giá trị vật chất. Mới đây, ngày 22/11/2013 sinh viên Trần Thị Thùy
Trang (lớp 13DS115, khoa Dược) đã nêu cao tấm gương người tốt - việc tốt “không
tham của rơi”. Kết thúc buổi học môn học tại giảng đường H204, khi nhặt được điện
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thoại Samsung Galaxy S4 của sinh viên bỏ quên, Thùy Trang đã nhanh chóng trao cho
Ban lãnh đạo khoa Dược để hoàn trả cho sinh viên đánh rơi. Ban lãnh đạo khoa Dược
đã biểu dương và nêu cao tinh thần người tốt - việc tốt của sinh viên Thùy Trang.
Cao cả hơn, một số sinh viên còn bất chấp nguy hiểm để cứu người khác thoát
khỏi cái chết. Tháng 8 vừa qua, UBND phường Bửu Long, Ban Giám hiệu trường Đại
học Lạc Hồng đã tuyên dương khen thưởng cho 4 sinh viên có hành động dũng cảm
cứu người thoát khỏi dòng nước chảy xiết:
1.
2.
3.
4.

Nguyễn Hoàng Thanh - Lớp 11CD111 (Khoa Cơ Điện)
Bùi Quang Vinh - Lớp 10XD113 (Khoa Kỹ thuật Công trình)
Phạm Quốc Lai - Lớp 12QT501 (Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế)
Lăng Văn Thìn - Lớp 11DT111 (Khoa Đông Phương học)

Đây là minh chứng cụ thể cho truyền thống “thương người như thể thương thân”
mà thế hệ trẻ đã tiếp thu và phát huy.
Còn nhiều những tấm gương sáng của sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại
học Lạc Hồng nói riêng trong nhiều lĩnh vực. Tất cả đang từng bước khẳng định vị thế
và vai trò trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, kết thừa và phát huy truyền thống
quý báu “tương thân tương ái” của cha ông ta để lại. Sinh viên Lạc Hồng hãy cùng
nhau thể hiện lối sống đẹp, sống có ích, sống có mục tiêu và lý tưởng, góp phần xây
dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
III. 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 gần 50 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi (sử dụng điện
thoại, 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 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.
 Hiện nay đã có lịch thi chính thức của học kỳ I năm học 2013-2014. Các bạn
sinh viên theo dõi lịch thi để lập kế hoạch ôn tập và không được vi phạm quy chế thi để
tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện của bản thân.
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.
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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.
IV. 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 (báo cáo);
- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên);
- Lưu P.HCTC, P.CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
NGƯT. TS Nguyễn Thị Thu Lan
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