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PHẦN 1 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG  

TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trường 

đại học công lập, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có 42 

năm xây dựng và phát triển. Những ngày đầu thành lập, Trường chỉ có 3 

khoa, trong đó có 1 khoa bồi dưỡng văn hóa gọi là Khoa Dự bị và 2 khoa 

chuyên ngành về tài chính – ngân hàng là Khoa Tín dụng, Khoa Kế toán 

Ngân hàng và các bộ môn khoa học cơ bản, lý luận chính trị. Cùng với 

quá trình phát triển của Ngành Ngân hàng và của đất nước, Trường đã 

thành lập thêm các khoa mới; từ Trường đào tạo đơn ngành trở thành 

Trường đào tạo đa ngành với 9 khoa, 2 bộ môn; trên 97% giảng viên có 

trình độ  sau đại học, trong đó phó giáo sư và tiến sĩ:  hơn 26,7%; thạc sĩ: 

hơn 70%; số lượng SV, học viên hơn 12.000 người. Từ khi thành lập đến 

nay, lịch sử Trường đã trải qua 5 giai đoạn. 

– Giai đoạn 1 (1976 – 1986): 

Trường mang tên Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II 

đặt tại Tp. Hồ Chí Minh với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chuyên tu và tại 

chức cho Ngành (Quyết định thành lập số 1229/NH-TCCB ngày 

16/12/1976 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Ngày 03/05/1980, Thủ tướng Chính phủ cho phép Trường đào tạo đại 

học hệ chính qui tập trung chuyên ngành ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh. 

(Quyết định số 149/TTg ngày 03/05/1980 của Thủ tướng Chính phủ). 

– Giai đoạn 2 (1987 – 1992): 

Trường mang tên Trường Cao cấp nghiệp  vụ  Ngân  hàng Tp. Hồ 

Chí Minh (theo Quyết định số 169/NH–QĐ  ngày 29/11/1986 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với nhiệm vụ đào tạo hệ đại 

học (chính qui, chuyên tu, tại chức) cho Ngành Ngân hàng tại khu vực 

phía Nam. 
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– Giai đoạn 3 (1993 – 1997): 

Trường mang tên Trung tâm Đào tạo và NCKH Ngân hàng Tp. Hồ 

Chí Minh (theo Quyết định số 112/TTg ngày 23/03/1993 của Thủ tướng 

Chính phủ). Trường Trung học Ngân hàng III được sáp nhập vào Trường. 

– Giai đoạn 4 (1998 – 2003): 

Trường mang tên Học viện Ngân hàng – Phân viện Tp. Hồ Chí Minh 

(theo Quyết định số 30/1998/QĐ/TTg ngày 09/02/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ). 

– Giai đoạn 5 (2003 – đến nay):  

Trường mang tên Trường Đại học Ngân hàng Tp.  Hồ Chí Minh (theo 

Quyết định số 174/2003/QĐ–/TTg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

Trong quá trình đó, Trường đã được trao tặng: 

– Huân chương Lao động hạng ba (năm 1987). 

– Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1992). 

– Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2001). 

– Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2006). 

– Huân chương Độc lập hạng nhì (năm 2016). 

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009,  năm 2013). 

– Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014, 2015, 2016). 

– Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (năm 2011, 2014), 

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (năm 2014). 

– Các bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, thành, … 
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PHẦN 2 

SINH VIÊN 

TRÍCH “QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO ĐẠI HỌC  HỆ  CHÍNH  QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. 

HỒ CHÍ MINH”(Ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-ĐHNH ngày 26 

tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh) 

 

Điều 4, Chương 2: Nhiệm vụ của SV 

 Chấp hành chủ  trương,  đường  lối  của  Đảng,  chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, Điều lệ  trường đại  học  và  các quy chế, quy định của 

Trường. 

 Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của 

Trường; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo 

đức, lối sống. 

 Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của 

Trường nói riêng và các cơ sở giáo dục nói chung; đoàn kết, giúp đỡ lẫn 

nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa 

trong trường học. 

 Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và 

phát huy truyền thống của Trường. 

 Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám 

sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập. 

 Đóng học phí và các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng 

thời hạn. 

 Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội 

vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Trường. 

 Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo  sự  điều động của Nhà 

nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do 

nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp 

hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính 

phủ. 
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 Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các 

hoạt động khác của SV; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu 

trưởng hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu 

cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, 

vi phạm nội quy, quy chế khác của SV, giảng viên, cán bộ, công chức và 

viên chức thuộc Trường. 

 Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và 

của Trường. 

Điều 5, Chương 2: Quyền của SV 

 Được nhận vào học đúng ngành, chuyên ngành đã đăng ký dự tuyển 

nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và quy định của Trường. 

 Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin 

cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Trường; được phổ 

biến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của 

Nhà nước có liên quan đến SV. 

 Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, 

bao gồm: 

 Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ 

các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao. 

 Tham gia nghiên cứu khoa học, thi SV giỏi, thi Olympic các môn học, 

thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật. 

 Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi 

SV ở nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy 

định hiện hành. 

 Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của 
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SV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo 

quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành 

mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường. 

 Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của Trường (bao gồm 

các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ 

trợ SV có hoàn cảnh đặc biệt,...). 

 Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ 

nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của 

quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, 

nghỉ lễ theo quy định. 

 Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài 

trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ 

công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công 

trình văn hóa theo quy định của Nhà nước. 

 Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và 

các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại 

diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và 

phát triển Trường; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải 

quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV. 

 Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc 

xá theo quy định. SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng 

tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên 

quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác. 

Điều 6, Chương 2: Các hành vi SV không được làm 

 Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ 

quản lý, viên chức, nhân viên, người học của Trường và người khác. 

 Gian  lận  trong  học  tập,  kiểm  tra, thi  cử  như:  quay cóp, mang tài 

liệu vào phòng thi, xin  điểm;  học,  thi,  thực  tập, trực hộ người khác 

hoặc nhờ người khác  học,  thi,  thực  tập, trực hộ;  sao chép, nhờ hoặc 
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làm hộ  tiểu luận, đồ án, khóa luận    tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ 

chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác. 

 Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp 

học. 

 Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái 

pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong 

Trường hoặc ngoài xã hội. 

 Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

 Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

 Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi 

kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược 

phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, 

đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, 

tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo 

trong Trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác. 

 Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp 

luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Trường khi 

chưa được Hiệu trưởng cho phép. 

 Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, 

bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà 

nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân 

phẩm của cá nhân trên mạng Intenet. 

 Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác. 

Điều 7, Chương 3: Nội dung thi đua, khen thưởng SV 

 Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp 

SV được tiến hành và cuối năm học. Cụ thể: 

• Đối với cá nhân: Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất 

sắc. 

  Danh hiệu cá nhân của SV được lưu vào hồ sơ quản lý SV. 

  SV được xét danh hiệu khen thưởng phải có số tín chỉ tích lũy 

trong một học kỳ lớn hơn 14 tín chỉ. 
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  Không tính điểm học kỳ phụ (hè) và điểm cải thiện học phần, mà 

chỉ xét điểm của SV ở hai học kỳ chính. 

  Không xét khen thưởng đối với SV bị kỷ luật hoặc có điểm thi 

kết thúc học phần trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung 

bình. 

• Đối với tập thể lớp SV: Danh hiệu tập thể lớp SV gồm 2 loại: Lớp 

SV Tiên tiến và Lớp SV Xuất sắc. 

  Danh hiệu lớp SV Tiên tiến: 

 Có từ 25% SV của lớp đạt danh hiệu SV khá trở lên. Có ít 

nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. 

 Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, 

bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. 

 Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, 

tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng các 

phong trào thi đua trong và ngoài Trường. 

  Danh hiệu lớp SV xuất sắc: 

 Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp SV tiên tiến. Có từ 10% 

SV của lớp đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. Có ít nhất 01 cá 

nhân đạt danh hiệu SV xuất sắc. 

 Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập 

thể lớp SV nếu đạt các thành tích xứng đáng để biểu dương, 

khen thưởng. Cụ thể: 

 Đạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, các cuộc 

thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

được Khoa, hoặc Đoàn TN, Hội SV Trường đề xuất. 

 Có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải từ cấp Trường 

hoặc tương đương trở lên, được Viện Nghiên cứu khoa học 

và công nghệ Trường đề xuất. 

 Đóng góp tích cực, có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn 

TN, Hội SV, trong hoạt động thanh niên xung kích, SV tình 
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nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa,  

trong ký túc xá; các hoạt động xã hội, văn hoá - văn nghệ, thể 

thao và các hoạt động khác tương đương, được Trung tâm Hỗ 

trợ SV, Đoàn TN, Hội SV hoặc các khoa đề xuất. 

 Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị 

nạn,    chống tiêu cực, tham nhũng được Phòng Công tác SV, 

Đoàn TN, Hội SV hoặc các khoa đề xuất.. 

 Các thành tích đặc biệt khác. 

Điều 11, Chương 3: Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm 

 Những SV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của 

hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: 

• Khiển trách: Áp dụng đối với SV có hành vi vi phạm lần đầu 

nhưng ở mức độ nhẹ. 

• Cảnh cáo: Áp dụng đối với SV đã bị khiển trách mà tái phạm 

hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất 

thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối 

nghiêm trọng. 

• Đình chỉ học tập có thời hạn: Áp dụng đối với những SV đang 

trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm 

nghiêm trọng các hành vi SV không được làm; SV vi phạm pháp 

luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp 

cụ thể, Hiệu trưởng Trường căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết 

định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, 

đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian SV bị  xử phạt 

tù nhưng cho hưởng án treo. 

• Buộc thôi học: Áp dụng đối với SV đang trong thời gian bị đình 

chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu 

nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây 

ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử 

phạt tù giam. 
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 Hình thức kỷ luật của SV từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ 

quản lý SV và thông báo cho gia đình SV. Trường hợp SV bị kỷ luật mức 

đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Trường sẽ gửi thông báo 

cho địa phương và gia đình SV biết để phối hợp quản lý, giáo dục. 

Điều 23, Chương 5: Lớp SV 

 Lớp SV: Bao gồm những SV cùng ngành, cùng khóa học. Lớp SV 

được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để Trường tổ chức, quản 

lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, 

các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

 Ban cán sự lớp SV gồm: Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể SV 

trong lớp bầu, thông qua GVCV trình Trưởng khoa công nhận. Nhiệm kỳ 

ban cán sự Lớp SV theo năm học. 

 Nhiệm vụ của ban cán sự lớp SV: 

• Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động 

sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của 

trường, khoa, phòng, ban. 

• Đôn đốc SV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế 

về học tập, rèn luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp. 

• Tổ chức, động viên giúp đỡ những SV gặp khó khăn trong học 

tập, rèn luyện. Thay mặt cho SV của lớp liên hệ với GVCV và 

các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, Phòng Công tác SV và 

Ban Giám hiệu giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm 

vụ và quyền của SV trong lớp. 

• Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, và Hội SV Việt Nam trong hoạt động của lớp. 

• Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học 

kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc Phòng 

Công tác SV. 

 Quyền lợi của ban cán sự lớp SV: 

• Được ưu tiên cộng Điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy 

định của Trường. 
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Điều 24, Chương 5: Lớp học phần 

 Lớp học phần: Bao gồm những SV đăng ký cùng học một học phần. 

Lớp học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để 

nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của SV trong 

giờ học. 

 Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do giảng 

viên phụ trách học phần chỉ định.  

 Nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phân theo thời gian học của học 

phần.  

 Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành 

nội quy, quy chế của SV trong lớp với khoa, Phòng Công tác SV.  

 Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng Điểm rèn luyện  và  các  

chế  độ khác theo quy định của Trường. 
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PHẦN 3 

TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN 
 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM: 

 Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giới sinh 

viên Việt Nam. Hội bao gồm những sinh viên Việt Nam đang học tại các 

trường đại học, Cao đẳng ở trong và ngoài nước có mục đích phấn đấu 

cho nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và 

vì những quyền hợp pháp của sinh viên. 

 Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: tự 

nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. 

 Hội Sinh viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, có cơ quan thường 

trực, có biểu trưng riêng. Trụ sở của Hội đặt tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày truyền thống của Hội là 9 thang 

giêng - Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam. 

 Hội Sinh viên Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 

pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội hoạt động 

dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước 

và trong sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh, trong đó Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò nòng 

cốt. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Sinh viên quốc tế. 

1. Tên gọi, ngày truyền thống, biểu trưng, bài ca chinh thức: 

• Tên Tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM. 

• Tên Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF 

STUDENTS. 

• Ngày truyền thống của Hội: Ngày 9 tháng 1. 

• Biểu trưng của Hội: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh 

cyan 100%), biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng 

chữ Hội Sinh viên Việt Nam. 
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• Bài ca chính thức của Hội: Bài ca sinh viên của nhạc sĩ Trần 

Hoàng Tiến 
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• .Logo HSV: 

 

2. Tôn chỉ, mục đích của Hội. 

 Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên 

Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn 

đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, 

độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết 

và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân 

dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 

và tiến bộ xã hội. 

3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động:  

• Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự 

nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. 

4. Chức năng, nhiệm vụ. 

• Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên 

trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh 

viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. 

• Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp 

luật cho hội viên, sinh viên. 

• Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản 

biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. 

Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, 

sinh viên và tổ chức Hội. 
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• Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức 

sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới 

vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. 

HỒ CHÍ MINH 

1. Giới thiệu cơ cấu tổ chức của Hội Sinh viên trường Đại học Ngân 

hàng TP. HCM: 
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2. Các hoạt động thường niên của Hội Sinh viên trường Đại học 

Ngân hàng TP. HCM: 

a. Các hoạt động phong trào: 

• Phong trào Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt : 

 Danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” là một danh hiệu cáo quý 

dành cho sinh viên sau khi trải qua quá trình rèn luyện,học tập, hoạt động. 

"Sinh viên 5 tốt" trải qua nhiều năm triển khai thực hiện, nhiều sinh viên 

bước ra từ phong trào đã khẳng định được bản thân trước nhiều doanh 

nghiệp lớn trong và ngoài nước, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” dần trở nên 

uy tín và trở thành một trong những tiêu chí lựa chọn khi tuyển dụng của 

một số doanh nghiệp và đồng thời, còn hướng tới việc xây dựng hình ảnh 

sinh viên toàn diện nên rất được mọi người quan tâm, cụ thể các tiêu chí 

là: Học tập tốt; Đạo đức tốt; Thể lực tốt; Tình nguyện tốt; Hội nhập tốt  

 Xem thêm: https://www.facebook.com/BuhSinhVien5Tot 

• Thủ lĩnh Sinh viên Ngân hàng: 

 Đây là một chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 

các bạn sinh viên thể hiện khả năng bản thân, khẳng định bản lĩnh sinh 

viên Ngân hàng, đồng thời cung cấp thêm những kiến thức chuyên ngành 

cũng như những kiến thức về truyền thống Đoàn – Hội, truyền thống nhà 

trường, kiến thức văn hóa, xã hội và các kỹ năng cần thiết cho cuộc 

sống.Thủ lĩnh sinh viên ngân hàng gồm 4 vòng thi với rất nhiều thử thách 

dành cho các thí sinh với mục tiêu chính là kịp thời phát hiện những nhân 

tố mới, nổi bật để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ Đoàn – 

Hội các cấp.  

• Ngày Hội sinh viên Ngân hàng 

 Ngày Hội Sinh viên Ngân hàng là một trong những chương trình nằm 

trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên được diễn ra vào cuối tháng 

10 hàng năm. Có thể nói, chương trình này như một sân chơi,một “lễ hội 

ẩm thực” thu nhỏ của trường và nơi để các bạn thỏa sức sáng tạo cùng 

gian hàng của mình. Ngoài ra vào buổi tối tại Hội trường lớn còn diễn ra 

đêm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thanh niên và công tác hội của trường năm học vừa rồi.  

https://www.facebook.com/BuhSinhVien5Tot
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• Giai điệu tháng 5: 

 Một cuộc thi âm nhạc đầy cuốn hút và đặc sắc chỉ và duy nhất dành 

cho sinh viên của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Đây là cuộc thi 

về âm nhạc được tổ chức 2 năm một lần. Với mong muốn tạo sân chơi 

văn hóa, trong sáng, lành mạnh trong sinh viên và bồi dưỡng, phát huy 

tính sáng tạo của sinh viên trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Và 

hơn hết là gắn kết tình anh em trong sinh viên với nhau và các giữ được 

liên kết của các đơn vị cơ sở Hội, tạo thành tập thể Hội Sinh viên vững 

mạnh. 

• Tập huấn Cán bộ Hội cơ sở: 

 Đây là một chương trình thường niên diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt 

động như cắm trại, team-work cùng các trò chơi tập thể vui nhộn vui nhộn 

nhằm Tăng cường sự hiểu biết về tổ chức Hội Sinh viên đối với các Hội 

viên cơ sở Hội, phổ biến các chương trình, chiến dịch lớn trong năm của 

Hội Sinh viên Trường. Tạo được môi trường tích cực để cán bộ Hội cơ sở 

phát huy thế mạnh của mình, khai thác tối đa tính sáng tạo và chủ động 

từ cán bộ Hội cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Hội Sinh viên trường 

và các cơ sở Hội Sinh viên trong trường, thắt chặt hoạt động, phát huy tối 

đa sự kết hợp tổ chức. 

 Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động khác nữa được Hội Sinh viên trường, 

các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường tổ chức cho các bạn sinh viên 

tham gia cùng hoạt động, học tập và trải nghiệm. 

b. Các hoạt động tình nguyện: 

• Chiến dịch Xuân Tình nguyện: 

 

 Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động tình 

nguyện trong dịp Tết, nêu cao tình thần vì cộng đồng, chăm lo cho các 
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đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vui Tết. Đồng thời để tiếp nối truyền 

thống của cán bộ Đoàn – Hội, Đoàn viên, Hội viên “Lá lành đùm lá rách”, 

thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của sinh viên đến với những mảnh đời khó 

khăn, bất hạnh cần được giúp đỡ. Những mục đích cao cả trên là lý do để 

hằng năm mỗi lần Tết đến xuân về, Hội Sinh viên trường Đại học Ngân 

hàng TP.HCM đều tổ chức chiến dịch Xuân Tình Nguyện để các bạn sinh 

viên có thể cống hiến sức trẻ của mình cho toàn xã hội.  

• Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 

 

 Mùa hè xanh là một chương trình tình nguyện diễn ra trong kỳ hè, là 

một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của các bạn sinh viên. Nó 

không chỉ đơn thuần là một chuyến đi dài mà còn là một chuỗi các hoạt 

động xã hội mang ý nghĩa lớn lao và tính nhân văn sâu sắc. 

 Chiến dịch mùa hè xanh trường Đại học Ngân hàng với mục đích tạo 

ra phong trào thi đua sôi nổi, tạo môi trường thực tiễn sinh động để sinh 

viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; thực hiện công tác mở rộng mặt 

trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, 

tình nguyện của Hội viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Ngân hàng 

TP.HCM. Với những mục đích cao cả đó, hàng năm, Hội Sinh viên trường 

Đại học Ngân hàng đều có chiến dịch mùa hè xanh tạo cơ hội cho các bạn 

sinh viên có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và hơn hết để thêm yêu Tổ quốc 

mình hơn.  

• Chương trình Hiến máu tình nguyện 

 " Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình". Hiến máu tình nguyện là 

một chương trình ý nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những con người biết 

sẻ chia, biết yêu thương. Hằng năm chương trình ý nghĩa này được Hội 
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Sinh viên trường tổ chức 2 đợt trong một năm học. Với mong muốn rằng 

“ Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại “, nghĩa cử cao đẹp ấy vẫn còn 

mãi trong lòng các bạn sinh viên, giúp các bạn biết chia sẻ hơn với cộng 

đồng, nâng cao tinh thần tương thân tương ái của sinh viên trường Đại 

học Ngân hàng TP. HCM. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA ĐƯỢC HỘI SINH 

VIÊN TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC ? 

 Môi trường Hội Sinh viên là môi trường thiết thực giúp các bạn sinh 

viên có thể phát triển bản thân, hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu, nơi chia 

sẻ các kinh nghiệm mà không nơi nào có thể cho bạn được. Tham gia các 

hoạt động của Hội Sinh viên trường, hay các Liên chi Hội Sinh viên, các 

CLB - Đội - Nhóm là một trong những điều không thể bỏ qua trong quá 

trình là sinh viên của các bạn. Sẽ là những trải nghiệm khó quên cho đến 

tận mai sau. 
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PHẦN 4 

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG, 

ĐOÀN TN, HỘI SV 

 
SV truy cập website của Đoàn TN – Hội SV Trường tại 

http://youth.buh.edu.vn để biết thêm thông tin. 

Công tác Đảng 

 Việc chuyển sinh hoạt Đảng đến và đi bao gồm những 

bước nào? 

 

 Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, SV 

cần phấn đấu, rèn luyện như thế nào? 

 Bản thân SV trước hết cần phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. 

 Đã là đoàn viên rồi cần tự phấn đấu, rèn luyện tất cả các mặt: 

http://youth.buh.edu.vn/
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• Phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị 

vững vàng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt 

Nam,về chủ nghĩa Mác  –  Lê  Nin  và  Tư  tưởng Hồ Chí  Minh, 

về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Nhiệm vụ quan trọng nhất của 

SV là học tập để nâng cao trình độ. Chính vì vậy, SV phải thường 

xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng học tập hiệu quả; chuyên cần, 

chủ động và sáng tạo trong học tập để mang lại kết quả cao nhất 

(lực học từ khá trở lên sẽ được ưu tiên xét). 

• Quan hệ đối với quần chúng: Có quan hệ đúng mực, hòa đồng 

với mọi người xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động của 

Đoàn TN – Hội SV các cấp; không ích kỷ, không tư lợi; sẵn sàng 

giúp đỡ bạn bè và cộng đồng, đặc biệt là phải được tập thể tín 

nhiệm. 

• Phẩm chất đạo đức: Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có phẩm 

chất đạo đức tốt và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân ở nơi 

cư trú. 

 Quy trình phát triển Đảng viên như thế nào ? 
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 Sau khi được kết nạp Đảng, đảng viên mới có 12 tháng dự bị để tiếp 

tục hoàn thiện bản thân, khắc phục các khuyết điểm đã được góp ý trong 

quá trình phấn đấu vào Đảng. Sau 12 tháng, nếu đạt yêu cầu, SV được kết 

nạp Đảng sẽ trở thành đảng viên chính thức. 

Công tác Đoàn 

 Việc chuyển sinh hoạt Đoàn đến và đi bao gồm những 

bước nào? 

• Chuyển đến: SV liên hệ với BCH đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt 

Đoàn để được hướng dẫn thủ tục. Sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển 

đến, SV nộp về Văn phòng Đoàn trường. Nếu SV làm mất hồ sơ 

đoàn viên (không còn Sổ Đoàn hoặc giấy tờ nào chứng thực mình 

là đoàn viên và đang sinh hoạt Đoàn) thì quay trở lại cơ sở Đoàn 

cũ để xin xác nhận quá trình sinh hoạt Đoàn, sau đó nộp về văn 

phòng Đoàn trường để được giới thiệu sinh hoạt Đoàn và làm lại 

sổ Đoàn khi có đợt. Trường hợp không có đầy đủ các hồ sơ liên 

quan xác nhận SV đã là đoàn viên thì SV sẽ tiếp tục phấn đấu để 

được kết nạp lại theo điều lệ Đoàn. Hàng năm, Đoàn trường đều 

tổ chức cấp thẻ cho những đoàn viên chưa có thẻ. 

• Chuyển đi: SV liên hệ với BCH chi đoàn nơi đang sinh hoạt Đoàn 

để được hướng dẫn thủ tục. Tháng 6 hàng năm là thời gian chuyển 

sinh hoạt Đoàn cho SV năm cuối. 

 BCH chi đoàn có trách nhiệm gì? 

• Tiến hành triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên theo hướng 

dẫn từ đoàn cấp trên vào thời điểm đầu năm học. Tổ chức cho 

đoàn viên của chi đoàn tham gia các hoạt động để hoàn thành nội 

dung rèn luyện đoàn viên đã đăng ký, tổ chức thực hiện Công 

trình thanh niên cấp chi đoàn theo năm học. Nhận xét đoàn viên 

vào Sổ đoàn viên cuối mỗi năm học và thu đoàn phí đến thời điểm 

chuyển sinh hoạt Đoàn. 

• Giới thiệu đoàn viên lên Đoàn khoa để làm tiếp thủ tục chuyển 

sinh hoạt Đoàn. 

• Tiếp nhận đoàn viên do Đoàn khoa giới thiệu đến sinh hoạt. 
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• Cuối năm học, căn cứ vào KQRL đoàn viên, BCH chi đoàn sẽ 

họp để tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên theo các mức 

xuất sắc - khá - trung bình - yếu và bầu chọn đoàn viên ưu tú 

trong số các đoàn viên xếp loại xuất sắc. 

 BCH Đoàn khoa có trách nhiệm gì? 

• Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một Đoàn 

khoa thì BCH Đoàn khoa giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi 

đoàn mới. 

• Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang Đoàn khoa khác thì 

BCH Đoàn khoa giới thiệu đến BCH Đoàn khoa mới. 

• Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành 

Đoàn khoa giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực 

thuộc. 

• Tổ chức cho đoàn viên của khoa thực hiện công trình thanh niên 

cấp Đoàn khoa theo năm học và tổ  chức các chương trình, hoạt 

động giúp đoàn viên hoàn thành được chương trình rèn luyện 

đoàn viên đã đăng ký. 

• Cuối năm học, BCH Đoàn khoa có trách nhiệm họp xét và xếp 

loại các chi đoàn do đơn vị quản lý theo các mức vững mạnh - 

khá - trung bình - yếu. 

 BCH Đoàn trường có trách nhiệm gì? 

• Tiếp nhận hồ sơ đoàn viên chuyển đến và giới thiệu về Đoàn 

khoa. 

• Tiếp nhận hồ sơ đoàn viên chuyển đi từ Đoàn khoa và giới thiệu 

về nơi chuyển đến. 

 Quy trình công tác phát triển đoàn viên diễn ra như thế 

nào? 

• Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông 

qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, 

Hội. 

• Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên. 
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▪ Lập danh sách thanh niên tiên tiến. 

▪ Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn 

viên. 

▪ Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi 

dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp. 

• Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh niên vào Đoàn. 

▪ Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những 

thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp, cấp giấy chứng 

nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho 

thanh niên. 

• Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới. 

▪ Hướng dẫn thanh niên  tự  khai  lý  lịch  và  viết  đơn 

(theo mẫu sổ đoàn viên). 

▪ Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên BCH  Đoàn cấp trên. 

▪ BCH  Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp. 

▪ Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao huy hiệu 

Đoàn. 

▪ Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi 

dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện. 

▪ Đối với những nơi không có chi đoàn, BCH đoàn cơ sở 

hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát 

triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên. 

Công tác Hội SV 

 Hội SV sẽ làm gì để giúp SV gia nhập Hội? 

• Trước tiên, Hội SV sẽ tổ chức các hoạt động lớn của Hội để tuyên 

truyền và giới thiệu về Hội cho các bạn SV khóa mới. 

• Sau quá trình tìm hiểu và sinh hoạt với Hội SV, SV sẽ được chi 

hội triển khai hướng dẫn việc đăng ký gia nhập và kết nạp vào 

Hội SV Việt Nam. 
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• SV được nhận 1 đơn tự nguyện đăng ký gia nhập Hội, xem xét 

và tự viết đơn đăng ký nộp cùng 2 tấm hình về chi hội để làm thẻ 

và tiếp tục tham gia sinh hoạt tại chi hội hoặc bất kỳ câu lạc bộ, 

đội, nhóm nào mà SV yêu thích. 

• Các thủ tục còn lại sẽ do chi hội và Hội SV trường tiến hành. 

 BCH chi hội, ban chủ nhiệm CLB Đội – Nhóm có trách 

nhiệm gì? 

• Tổ chức tuyên truyền về Hội SV trong SV. 

• Lập danh sách và nhận đơn từ SV khi có nguyện vọng tham gia 

tổ chức Hội trong năm học gửi về cho liên chi hội. 

• Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và giao nhiệm vụ hoạt động 

cho hội viên. 

• Có Sổ chi hội theo mẫu nhằm theo dõi và đánh giá hoạt động hội 

viên. 

• Hàng năm, căn cứ vào kết quả công tác của hội viên; BCH chi 

hội, ban chủ nhiệm CLB đội, nhóm đánh giá xếp loại hội viên và 

tiến hành tuyên dương, khen thưởng các trường hợp tiêu   biểu, 

xuất sắc. 

 BCH liên chi hội có trách nhiệm gì? 

• Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các chi hội việc thực hiện nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội cấp trên. 

• Xét và đề xuất với Hội SV Trường những đề nghị của Chi hội về 

công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật hội viên, SV. 

• Đề xuất, phối hợp với ban chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn và 

Đoàn khoa làm tốt các công tác liên quan đến SV. 

• Đại diện cho hội viên, SV tham gia các hội đồng, các cuộc họp 

của khoa liên quan đến vấn đề SV, được phát biểu ý kiến về các 

vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SV. 
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 BCH Hội SV Trường có trách nhiệm gì? 

• Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác Hội của 

cấp trên, quyết định và tổ chức thực hiện các chương trình công 

tác Hội cấp mình. 

• Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra liên chi hội và cơ sở Hội trong việc 

thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội 

cấp trên. 

• Công tác khen thưởng, chỉ đạo, thể hiện vai trò đại diện Hội viên, 

SV trong việc đảm bảo quyền lợi SV. 

 Có bao nhiêu câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm, ban trực 

thuộc Đoàn TN - Hội SV tại Trường? SV sẽ liên hệ với 

ai để đăng ký tham gia? 

• Có 32 CLB, đội, nhóm tại Trường, trong đó 06 CLB, ban trực 

thuộc Đoàn TN trường, 15 CLB, đội, nhóm trực thuộc Hội SV 

Trường, 11 CLB, đội, nhóm trực cấp khoa. SV sẽ liên hệ qua các 

địa chỉ liên lạc dưới đây: 

(Các thông tin có thể thay đổi; SV cập nhật trang 

http://youth.buh.edu.vn của Đoàn TN - Hội SV để cập nhật). 

 Danh sách các CLB, đội, nhóm cấp Trường: 

 

STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 
Loại hình Logo Email 

08 CLB, đội, nhóm do Đoàn trường quản lý 

1 
CLB Ngân hàng 

Quốc tế (IBC) 
Học thuật 

 

 

ibc@ 

buh.edu.vn 

2 CLB Anh văn STEP Học thuật 

 

 

clb.step@ 

buh.edu.vn 

3 CLB Anh văn BEE Học thuật 

 

clb.bee@ 

buh.edu.vn 

4 
CLB SV Nghiên 

cứu Khoa học 
Học thuật 

 

 

clb.nckh@ 

buh.edu.vn 

http://youth.buh.edu.vn/
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STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 
Loại hình Logo Email 

5 

CLB Hỗ trợ sinh 

viên Trực tuyến 

(OSAC) 

Tình nguyện  

osac@ 

buh.edu.vn 

6 CLB Mầm sống Kỹ năng 

 

 

clb.mamso 

ng@buh. 

edu.vn 

7 
CLB Kỹ năng Đoàn 

- Hội 
Kỹ năng 

 

 

clb.kynang 

@buh.edu. 

vn 

8 
CLB Sách và Hành 

động 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.svhd@ 

buh.edu.vn 

16 CLB, đội, nhóm do Hội SV Trường quản lý 

 
1 

CLB Phát thanh 

(VOBU) 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.phattha 

nh@buh. 

edu.vn 

 
2 

CLB Khởi nghiệp 

(FIC) 
Kỹ năng 

 

 

fic@ 

buh.edu.vn 

 

3 
CLB Tủ sách Tình 

bạn 

Tình 

nguyện 

 

 

clb.tstb@ 

buh.edu.vn 

 
4 

Ban Thông tin 

Truyền thông (B4T) 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

ban4t@ 

buh.edu.vn 

 
5 Đội Enactus (SIFE) Học thuật 

 

clb.enactus 

@buh.edu. 

vn 

 
6 

Đội tình nguyện 

Mầm xanh 

Tình 

nguyện 

 

 

mamxanhtn 

@buh.edu. 

vn 

 
7 

CLB Nữ sinh 

(GCBU) 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.nusinh 

@buh.edu. 

vn 

 
8 

CLB Dân ca và 

Nhạc cổ truyền 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.danca@ 

buh.edu.vn 
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STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 
Loại hình Logo Email 

9 CLB Harmonica 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao  

clb.harmoni 

ca@buh. 

edu.vn 

10 
Đội Văn nghệ Xung 

kích (VNXK) 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

nxk@ 

buh.edu.vn 

11 CLB Guitar 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.guitar@ 

buh.edu.vn 

12 CLB Bóng rổ 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao  

clb.bongro 

@buh.edu. 

vn 

13 CLB Bóng chuyền 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

clb.bongch 

uyen@ 

buh.edu.vn 

14 CLB Bóng đá 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao  

clb.bongda 

@buh.edu. 

vn 

15 CLB Vovinam 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao  

clb.vovina 

m@buh. 

edu.vn 

16 
CLB Điện ảnh và 

nghệ thuật (3F) 

Sở thích, 

văn hóa, thể 

thao 

 

 

3fbuhprodu 

tion@gmail 

.com 

 Ngoài ra còn có những câu lạc bộ nào của SV trực thuộc 

Khoa quản lý SV của Trường phụ trách? Liên lạc bằng 

cách nào? 

 

 

STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 

 

Loại hình 

 

Logo 

 

Email 

 
1 

CLB Tài chính 
(BUSF) – Đoàn 

khoa Tài chính 

 
Học thuật 

 

 

busf@ 

buh.edu.vn 
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STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 

 

Loại hình 

 

Logo 

 

Email 

 
2 

CLB Quản trị và 

Marketing (MMC) 

– Đoàn khoa Quản 

trị Kinh doanh 

 

Học thuật 

 

 

 
mmc@ 

buh.edu.vn 

 

3 

Đội công tác xã hội 

– Đoàn khoa Quản 

trị Kinh doanh 

 
Tình 

nguyện 

 

 

 
ctxh.qtkd@ 

buh.edu.vn 

 

4 

CLB Hội nhập 

Quốc tế (IIC) – 

Đoàn khoa Quản 

trị Kinh doanh 

 

Kỹ năng 

 

 

 
iic.buh@ 

gmail.com 

 

5 

CLB Anh ngữ quốc 

tế (IEC) – Đoàn 

khoa Kinh tế Quốc 

tế 

 

Học thuật 

 

 

 
iec@ 

buh.edu.vn 

 

6 

CLB Cờ vua (ICC) 

– Đoàn khoa Kinh 

tế Quốc tế 

Sở 

thích, 

văn hóa, 

thể thao 

 

 

 
iic@ 

buh.edu.vn 

 

7 

CLB Kinh doanh 

và Kinh tế quốc tế - 

Đoàn khoa Kinh tế 

quốc tế 

 

Học thuật 

 
Mới thành 

lập 

 

 

8 

CLB Kết nối nghề 

nghiệp (Career 

link) – Đoàn khoa 

Ngân hàng 

 

Học thuật 

 
 

 

clb.careerli 

nk@buh. 

edu.vn 

 

9 

CLB Nghiên cứu 

ứng dụng (SARA) – 

Đoàn khoa Kế toán 

kiểm toán 

 

Học thuật 

 

 

 
sara@ 

buh.edu.vn 
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STT 
Tên CLB, đội, 

nhóm 

 

Loại hình 

 

Logo 

 

Email 

 
10 

CLB Pháp lý – 

Đoàn khoa Luật 

kinh tế 

 
Học thuật 

 

 

clb.phaply@ 

buh.edu.vn 
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PHẦN 5 

GIỚI THIỆU VỀ PHONG TRÀO  

“SINH VIÊN 5 TỐT” 

 

 
 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 

2013 - 2018 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm 

tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể 

lực, tình nguyện, hội nhập. 

 Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên 

Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp 

Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, 

xét các khen thưởng khác ... Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận 

động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là 

minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn 

luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ 

năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.  

I. DANH HIỆU: 

• Cá nhân:  

o Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội,  

o Sinh viên 5 tốt cấp trường,  

o Sinh viên 5 tốt tiêu biểu; 

• Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt. 

II. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN 

HÀNG 5 TỐT” CÁC CẤP (tiêu chí có thể được điều chỉnh 

cho phù hợp thực tế từng năm học) 

1. Tiêu chí “ĐẠO ĐỨC TỐT” 

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội: 
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- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng 

của Đảng. 

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, 

quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng. 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, tuần sinh 

hoạt công dân – sinh viên do trường tổ chức. 

- Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể chi Đoàn/chi Hội 

tín nhiệm. 

- Điểm rèn luyện năm học đạt từ 70 điểm trở lên. 

b. Tiêu chuẩn cấp trường: 

- Đạt tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội 

- Điểm rèn luyện năm học đạt từ 80 điểm trở lên. 

- Xếp loại Đoàn viên: Xuất sắc. 

- Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Tích cực tham gia tối thiểu 05 hoạt động Đoàn – Hội (có giấy 

chứng nhận của chương trình do Đoàn khoa/ Liên chi Hội/ Câu lạc bộ 

–  Đội –  Nhóm tổ chức) 

+ Hoặc Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác 

– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp khoa trở lên. 

+ Hoặc Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học 

thuật quy mô từ cấp trường trở lên về các môn khoa học Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Hoặc Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là 

điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư 

tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Hoặc Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp 

người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình 

trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, 

cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng.  

2. Tiêu chí “HỌC TẬP TỐT” 

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội: 
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- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 7.0/10 trở lên, 

đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng 

Đào tạo). 

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực. 

b. Tiêu chuẩn cấp trường: 

- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 7.5/10 trở lên, 

đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng 

Đào tạo). 

- Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 

+ Hoặc Tham gia sinh hoạt thường xuyên (hoạt động trên 6 

tháng) tại các Câu lạc bộ học thuật (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Câu 

lạc bộ). 

+ Hoặc Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật quy mô 

từ cấp khoa trở lên. 

+ Hoặc Có bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành, hội thảo phù 

hợp với ngành mà sinh viên đang theo học (có phụ lục và bài viết được 

đăng kèm theo). 

+ Hoặc Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan 

chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo). 

+ Hoặc Là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi về học thuật từ 

cấp trường trở lên. 

3. Tiêu chí “THỂ LỰC TỐT” 

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội: 

- Điểm trung bình chung môn Giáo dục thể chất năm học có kết 

quả từ 7.0/10 điểm trở lên hoặc tham gia 1 cuộc thi thể thao hoặc đạt danh 

hiệu “Thanh niên khỏe” năm học. 

- Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất. 

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể 

dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người 

khuyết tật. 

b. Tiêu chuẩn cấp trường: 

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau: 
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- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 

- Hoặc Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi thể thao quy mô từ 

cấp khoa trở lên. 

- Hoặc Điểm trung bình chung môn Giáo dục thể chất năm học đạt 

từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học môn GDTC, sinh 

viên có thể sử dụng điểm trung bình chung môn GDTC của năm học gần 

nhất. 

- Hoặc Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp 

trường trở lên. 

- Hoặc Là đội trưởng hoặc phụ trách các đội tuyển Thể dục Thể 

thao hoặc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao. 

4. Tiêu chí “TÌNH NGUYỆN TỐT” 

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội: 

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận của 

đơn vị tổ chức). 

b. Tiêu chuẩn cấp trường: 

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến 

dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương 

trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện. 

- Hoặc Tham gia ít nhất 10 ngày tình nguyện/năm (có xác nhận của 

đơn vị tổ chức). 

- Hoặc Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình 

nguyện. 

5. Tiêu chí “HỘI NHẬP TỐT” 

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội 

Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ: 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A, tương đương bằng A trở lên 

hoặc các chứng chỉ TOIEC 350, IELTS 3.5, TOEFL iBT 40, TOEFL 

PBT 400, CEFR A1 trở lên. 

- Hoặc tham gia và đạt giải các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ 

cấp khoa trở lên. 
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- Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ năm học đạt 

từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học Ngoại ngữ thì sẽ 

lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của năm học gần nhất. 

(Đối sinh viên khoa Ngoại ngữ được xem như đạt tiêu chuẩn này) 

Tiêu chuẩn về Tin học: 

- Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng A hoặc 

Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

- Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Tin học quy mô 

từ cấp khoa trở lên. 

- Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học năm học đạt từ 6.5/10 trở 

lên. Trong trường hợp năm học không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung 

bình chung môn Tin học của năm học gần nhất. 

(Đối sinh viên khoa Hệ thống Thông tin Quản lý được xem như đạt 

tiêu chuẩn này) 

Tiêu chuẩn về kỹ năng: 

- Tham gia và đạt giải 01 cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp khoa 

trở lên. Hoặc tham gia 02 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Đoàn khoa – 

Liên chi Hội trở lên. Hoặc là thành viên 1 Câu lạc bộ (Câu lạc bộ kỹ năng 

hoặc câu lạc bộ sở thích). 

b. Tiêu chuẩn cấp trường: 

Đạt ít nhất 03 trong các tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ: 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B; tương đường bằng B hoặc các 

chứng chỉ TOEIC 450, IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEFL PBT 450, 

CFER B1 trở lên. 

- Hoặc tham gia và đạt giải các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ 

cấp trường trở lên. 

- Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học đạt 

từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học Ngoại ngữ thì sẽ 

lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của cả năm học gần nhất. 

Tiêu chuẩn về Tin học 

- Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng B hoặc 

chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao hoặc tương đương. 
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- Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về tin học quy mô từ 

cấp khoa trở lên. 

- Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học cả năm học đạt 

từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học Tin học thì sẽ lấy 

điểm trung bình chung môn Tin học của cả năm học gần nhất.           

Tiêu chuẩn về kỹ năng: 

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng. 

- Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng quy mô 

từ cấp khoa trở lên. 

- Hoặc nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường 

trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên. 

- Hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Đoàn khoa, 

Liên chi Hội trở lên. 

- Hoặc tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ – 

Đội – Nhóm (có xác nhận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ). 

- Hoặc là thành viên ban tổ chức ít nhất 01 chương trình quy mô từ 

cấp khoa trở lên. 

Tiêu chuẩn về giao lưu quốc tế: 

- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội 

thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, 

sinh viên quốc tế trong và ngoài nước. 

6. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN 

 Ngoài các tiêu chuẩn trên, Hội đồng xét chọn ưu tiên xét chọn 

những sinh viên có các tiêu chuẩn sau: 

- Thành viên tham gia các cuộc thi quy mô cấp quốc gia, quốc tế. 

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các 

lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng. 

- Tham gia và đạt giải từ giải khuyến khích trở lên giải trong các 

cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới quy 

mô từ cấp trường trở lên. 
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PHẦN 6 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DỮ LIỆU HOẠT 

ĐỘNG PHONG TRÀO ĐOÀN - HỘI 

 

Truy cập địa chỉ: https://youthbuh.azurewebsites.net  

BƯỚC 1: Đăng nhập hệ thống 

 

• Chọn vào nút “Sign in with Google” nếu muốn dùng tài khoản 

gmail để đăng nhập.  

• Chọn vào nút “Sign in with Facebook” nếu muốn dùng tài khoản 

FB để đăng nhập.  

• Sau khi đăng nhập thành công lần đầu hệ thống sẽ tự tạo tài khoản 

cho bạn. Khi đăng nhập vào hệ thống bạn cần chuyển sang bước 

2 để kích hoạt tài khoản bằng cách cung cấp thông tin mã số sinh 

viên. 

BƯỚC 2: Thiết lập thông tin cho tài khoản 

• Chọn biểu tượng cấu hình ở góc phải màn hình 

https://youthbuh.azurewebsites.net/


39 

 

 

• Chọn Profile để xem thông tin tài khoản (nếu đăng nhập lần đầu 

sẽ không có thông tin hiển thị) 

• Chọn Link để liên kết với một Mã số sinh viên đã có trên hệ thống 

(Bạn phải liên kết được với mã số sinh viên thì mới có thể làm 

các tra cứu về các chương trình mà bạn đã tham gia), đối với lần 

thiết lập đầu, SV nhập thông tin 3 ô: 

▪ Mã số sinh viên 

▪ Ngày sinh 

▪ Lớp sinh hoạt 

• Nhấn vào “Link” để kết nối tài khoản cá nhân và tra cứu 
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BƯỚC 3: Tra cứu thông tin 

• Chọn chức năng tra cứu. Nếu tra cứu cho chính mình thì để trống 

ô MSSV. 

• Chọn năm học, học kỳ và nhấn Tra cứu. 
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