BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 043/TB-ĐHLH

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO
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I.

THÔNG BÁO
1. Thêm phương thức tuyển sinh mới năm 2014

- Trong kỳ tuyển sinh khóa 2014, ngoài việc thi đại học theo 3 chung vào tháng 72014 của Bộ Giáo dục, Nhà trường có thêm phương thức tuyển sinh mới cho tất cả các
ngành học (trừ Dược sỹ), đó là xét tuyển đại học chính quy dựa trên học bạ cấp 3
(tức không cần thi đại học vẫn được xét tuyển học đại học chính quy). Các bạn học
sinh lấy điểm trung bình 5 học kỳ 3 môn của khối ngành mình chọn học cộng lại,
kết quả lớn hơn hoặc bằng 6 là đã có thể xét tuyển.
- Ví dụ: Bạn dự định xét tuyển riêng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
Ngành này có 2 khối xét tuyển, đó là khối A và A1. Như vậy:
- Đối với khối A (toán, lý, hóa), các bạn sẽ lấy điểm trung bình của 3 môn toán,
lý, hóa ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Nếu điểm trung bình này trên 6.0 là có
thể xét tuyển.
- Đối với khối A1 (toán, lý, ngoại ngữ), các bạn sẽ lấy điểm trung bình của 3
môn toán, lý, ngoại ngữ ở lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Nếu điểm trung bình
này trên 6.0 là có thể xét tuyển.
Do đó, các bạn nên chọn điểm trung bình khối xét tuyển có điểm cao hơn để cơ
hội trúng tuyển được dễ dàng.
Mọi chi tiết, các bạn liên hệ phòng tuyển sinh (061) 3.952.188 - 0943.058.699 để
được giải đáp và hướng dẫn.
2. Tham gia cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2014 với chủ đề
“Lời ca dâng Bác”
a. Hình thức, thành phần tham gia
Mỗi Đoàn khoa bắt buộc đăng ký 01 tiết mục đơn ca, 01 tiết mục song ca hoặc
tam ca. Ngoài ra, các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia cuộc thi cũng có thể đăng ký
tham gia trực tiếp tại văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường (phòng E103 cơ sở 3).
Các bài hát do Bộ Văn hóa Thông tin cho phép lưu hành có nội dung bày tỏ lòng
biết ơn, ca ngợi về Bác Hồ, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.
b. Kế hoạch tổ chức
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- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2014
- Ngày 03/5/2014 công bố danh sách, ngày thi và thứ tự thi tại các bảng thông
báo hoặc trên website của nhà trường.
- Tùy theo số lượng đăng ký các tiết mục, Ban tổ chức sẽ sắp xếp thời gian thi
vòng loại và vòng chung kết
- Vòng chung kết: Từ 18h30 đến 22h00 ngày 17/5/2014
Chi tiết liên hệ văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường, phòng E103 cơ sở 3, số
điện thoại 0613.951957
II. HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Câu chuyện “Thế mà cũng khoe”
Lần ấy, trên đường đi thăm bà con nông dân xã Gia Thượng - Gia Lâm, xe Bác đi
qua Trường sĩ quan hậu cần. Cán bộ, học viên chiến sĩ ùa ra cổng mời Bác vào thăm. Có
anh còn níu áo khoe: “Thưa Bác, trường cháu có nhiều thành tích tăng gia ạ”. Ý chừng nói
thế để Bác xiêu lòng về việc đi thăm của Bác cũng xứng đáng.
Vào sân trường, Bác ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi hỏi:
- Các cô, các chú có thi đua đạt được nhiều thành tích không?
Nhiều tiếng “có”, “có” ồn ào. Một cán bộ đứng dậy:
- Thưa Bác, chúng cháu tăng gia giỏi nhất toàn quân về chăn nuôi và trồng rau đấy ạ!
Bác gật đầu, hỏi thăm:
- Ở vùng này có mấy đơn vị đóng quân?
- Dạ, có thông tin, cao xạ... 6, 7 đơn vị.
- Thế các đơn vị ấy tăng gia có giỏi như các chú không?
- Thưa Bác, không ạ! Chúng cháu nhất đấy ạ...
Bác cười hóm hỉnh, rồi lắc đầu:
- Chỉ biết thi đua một mình, không giúp đỡ bạn. Thế mà cũng khoe!
Tất cả mọi người ngồi im re. Anh chàng khoe với Bác không tìm được nơi nào để
độn thổ.
Bài học:
Yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau là đức tính quý báu của con người. Trong
cuộc sống, trong công việc và cả trong học tập, biết cách giúp đỡ lẫn nhau không những
làm cho mọi người cùng nhau tiến bộ mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó yêu thương
nhau hơn. Chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân hoặc khoe khoang dần dần sẽ tạo nên lối
sống ích kỷ, mọi người xa lánh.

III. CHUYÊN MỤC PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP 2013 (tiếp theo)
CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
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Điều 5
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân
tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển;
nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết,
giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp
của mình.
4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân
tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.
Điều 6
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại
diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà
nước.
Điều 7
1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành
theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội
đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.
Điều 8
1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã
hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân,
tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự
giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
Điều 9
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện
của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu
biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám
sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân
dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức
chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành
viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức
xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã
hội khác hoạt động.
IV. CHUYÊN MỤC HỌC TẬP
9 kỹ năng mềm để thành công
Bạn có những lá thư giới thiệu ấn tượng; bạn có kinh nghiệm nghề nghiệp phong
phú, những văn bằng chứng chỉ giá trị cùng những mối quan hệ tốt. Nhưng bạn có tin
không, chừng đó chưa đủ để bạn vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Bạn còn cần có những
kĩ năng mềm.
Thế nào là những kỹ năng “mềm”?
Kỹ năng mềm là những kỹ năng thuộc về con người, không mang tính chuyên
môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt. Ngược lại là những kỹ
năng cứng thường xuất hiện trên công việc của bạn, bao gồm học vấn, kinh nghiệm và
sự thành thạo về chuyên môn. Nhà tuyển dụng coi trọng các kỹ năng mềm bởi vì các
nghiên cứu cho thấy chúng là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả.
Các dạng kỹ năng mềm
1. Thái độ lạc quan: Tất cả chúng ta đã từng nghe lời khuyên “hãy nhìn cốc nước
còn đầy một nửa, hơn là nhìn nó đã vơi đi một nửa”. Tại công sở, cái nhìn lạc quan dẫn
đến hành động và thái độ lạc quan, từ đó cho kết quả khả quan.
2. Biết làm việc theo nhóm: Nhà tuyển dụng rất thích những nhân viên thể hiện
được khả năng làm việc tốt theo nhóm. Việc này không chỉ mang tính cộng tác mà còn
thể hiện được khả năng lãnh đạo tốt khi cần.
3. Giao tiếp hiệu quả: Giao tiếp tốt là kỹ năng rất cần thiết đối với hiệu quả công
việc của một người. Giao tiếp là phương tiện cho phép bạn xây dựng cầu nối với đồng
nghiệp, thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của bạn và bày tỏ được nhu cầu của
bạn, hãy chú ý:
- Nhìn thẳng vào mắt người đối diện
- Đừng tỏ ra bồn chồn, lo lắng
- Tránh những chuyển động cơ thể khiến bạn bị tách ra khỏi họ
- Không nói chuyện lan man, hãy tập trung vào một vấn đề
- Phát âm chính xác
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- Sử dụng ngữ pháp chuẩn thông thường
4. Tự tin: Khi bạn muốn gây ấn tượng với một ai đó, tự tin chính là chìa khóa.
Trong khi khiêm nhường vì nhận được lời tán dương là rất quan trọng thì thừa nhận thế
mạnh của mình cũng quan trọng không kém.
5. Luyện kỹ năng sáng tạo: Tính sáng tạo và lối suy nghĩ thông minh được đánh
giá cao ở bất cứ công việc nào. Thậm chí công việc mang tính kỹ thuật nhất cũng đòi
hỏi khả năng suy nghĩ thoát ra khỏi khuôn khổ. Vì vậy đừng bao giờ đánh giá thấp sức
mạnh của việc giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo.
6. Chấp nhận và học hỏi từ những lời phê bình: Đây là một trong những kỹ năng
mang tính thử thách nhất, và cũng gây ấn tượng nhất đối với nhà tuyển dụng. Khả năng
ứng xử trước lời phê bình phản ánh rất nhiều về thái độ sẵn sàng cầu thị của bạn. Đồng
thời có khả năng đánh giá, nhận xét mang tính xây dựng đối với công việc của những
người khác cũng mang ý nghĩa quan trọng không kém.
7. Thúc đẩy chính mình và dẫn dắt người khác: Một điều rất quan trọng đối với
nhà tuyển dụng là làm sao để biết được bạn có là người năng động và hay đề ra các
sáng kiến hay không. Điều này có nghĩa là bạn liên tục tìm ra những giải pháp mới cho
công việc của mình khiến cho nó hấp dẫn hơn thậm chí đối với cả những công việc
mang tính lặp đi lặp lại.
8. Đa năng và biết ưu tiên công việc: Ở công sở ngày nay, một nhân viên tốt là
một nhân viên có khả năng kiêm nhiệm thêm một số công việc khác, hay nhiều dự án
cùng một lúc. Điều đó giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn và được tín nhiệm.
9. Biết nhìn nhận toàn diện: Có cái nhìn tổng quan về công việc có nghĩa là có
khả năng xác định được các yếu tố dẫn tới thành công. Điều này cũng có nghĩa là nhận
ra các nguy cơ tiềm ẩn và thời điểm nó xảy ra.
V.

SINH VIÊN CẢNH GIÁC
Câu chuyện “Người bạn gái quen ở chợ”

Buôn bán quần áo cũ tại chợ Tân Mai 2 (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), anh H (ngụ
phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) thường được một khách hàng nữ đến ủng hộ.
Sau vài lần nói chuyện qua lại, ngày 19/01, người phụ nữ này rủ anh H đến quán cà phê
68 ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân tâm sự.
Khi vào quán, người phụ nữ mới quen chủ động gọi nước cho cả hai uống. Thậm
chí chị ta còn hăng hái đi vào trong quầy bưng nước để anh H không phải chờ lâu. Lúc
vào trong, thấy anh chủ quán Trần Xuân Linh đang làm nước, chị này vội vàng đỡ lấy
2 ly đá và chai nước bưng ra giùm. Thấy khách có vẻ thân thiện, anh Linh đã trao nước
cho chị này rồi vào bên trong ăn cơm cùng gia đình.
Đặt ly nước lên bàn, người phụ nữ đon đả mời anh H uống cho đỡ khát. Trước sự
nhiệt tình của người phụ nữ mới quen, anh H không ngần ngại cầm ly nước uống một
hơi rồi ngả lưng xuống chiếc ghế bố dài nằm nghỉ. Và rất nhanh chóng, anh H chìm
vào giấc ngủ lúc nào không hay.
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Tỉnh dậy sau gần 2 giờ, anh H không thấy người bạn gái mới quen. Sau vài lời hỏi
thăm chủ quán về người phụ nữ đi cùng, anh H tiếp tục bưng ly nước trên bàn uống
một hơi nữa… và lập tức ngất lịm. Thấy vị khách có chuyện không hay, anh Linh chủ
quán đã gọi điện thoại báo công an.
Qua xem xét hiện trường, cơ quan công an nhận định có thể anh H uống phải
thuốc mê dẫn đến bất tỉnh nên đã đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Tỉnh lại sau cơn mê
dài trong bệnh viện, anh H phát hiện số tiền hơn 10 triệu đồng và chiếc điện thoại di
động anh để trong người đã không cánh mà bay.
Làm việc với công an, anh Linh chủ quán cho biết, trong lúc anh H nằm ngủ, có
một thanh niên đến nói chuyện với người phụ nữ đi cùng anh H, rồi cả hai rời khỏi
quán. Tưởng những người này thân quen với nhau nên anh Linh đã không để ý chuyện
gì xảy ra. Sau khi phát hiện anh H có biểu hiện bất thường, anh Linh mới trình báo cơ
quan công an.
(Theo bài viết của tác giả Trần Danh, chuyên mục Pháp luật/Chuyện cảnh giác
báo Đồng Nai, website http://www.baodongnai.com.vn)
VI. NỘI DUNG THÔNG BÁO CỦA KHOA
Ngoài những nội dung trên, GVCN/CVHT phổ biến cho sinh viên các thông báo
của khoa; nắm bắt thông tin sinh viên; tư vấn, trợ giúp sinh viên học tập; hướng dẫn
các chính sách hỗ trợ sinh viên; hướng dẫn đánh giá, chỉnh sửa kết quả rèn luyện sinh
viên; phổ biến khung xử lý kỷ luật sinh viên; phối hợp với khoa và tổ chức đoàn thể
giáo dục đạo đức, tác phong, lối sống cho sinh viên.
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.
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.
Sau buổi sinh hoạt lớp, GVCN/CVHT ghi nhận ý kiến của sinh viên, hàng tháng
gửi về phòng Công tác sinh viên để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.
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.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa (phổ biến cho sinh viên);
- Lưu.

(Đã ký)

NGND.TS Đỗ Hữu Tài
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