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THÔNG BÁO 
V/v triển khai và phát động sinh viên tham dự Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và  

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022  
 

Căn cứ Công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29 tháng 08 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng;  

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội SV 

triển khai và phát động Sinh viên tham dự cuộc thi với các nội dung nhƣ sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa:  

Giúp Sinh viên Nhà trƣờng hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm 

hiểu những giá trị trong “Di chúc” của Ngƣời, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử 

hào hùng của đất nƣớc, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo 

dục đạo đức, lối sống, bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. 

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15. 

3. Nội dung, cách thức đăng ký, hình thức thi: 

(Chi tiết trong nội dung Công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV đính kèm) 

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của 

Cuộc thi: https://hocvalamtheobac.vn/  

- Thông tin chính thức về Cuộc thi đƣợc Ban tổ chức cập nhật trên các trang 

thông tin điện tử: https://hocvalamtheobac.vn, https://moet.gov.vn/, 

https://doanthanhnien.vn/, https://gdtd.vn  

- Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/ 

4. Sinh viên báo cáo khi tham dự cuộc thi: 

Để có căn cứ xét thi đua, khen thƣởng cho Sinh viên tiêu biểu, tích cực tham dự 

cuộc thi, đề nghị Sinh viên đăng nhập và báo cáo thông tin theo đƣờng link đính kèm: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK4LlmttJwxEmLGp6Z2vHUjoEv

Im8_xi8wPKC_j1zDT1MlxA/viewform 
 

Đề nghị các em Sinh viên chủ động tìm hiểu nội quy, quy định của Cuộc thi và 

tham gia với tinh thần trách nhiệm và nét văn hóa của Sinh viên Uneti. 
 

Nơi nhận: 

- BCH ĐU, BGH Nhà trường (để b/c); 

- Các lớp SV, Chi đoàn (để t/h); 

- Website Trường; 

- Lưu VT, Đoàn TN, CTSV. 

 T/L HIỆU TRƢỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CTSV 

 

 

(đã ký) 

 
 

ThS Lê Mạnh Thắng 
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