
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              
Số:         /BGDĐT-GDCTHSSV 

 
Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2022 

V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt  

công dân - SV” trong các cơ sở đào tạo 

năm học 2022 - 2023 

 

 
Kính gửi:  Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm 

                    

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 05/7/2022 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn, tập huấn chính trị hè năm 

2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt 

chính trị đầu khóa học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn 

tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các đại học, học viện, trường 

đại học, trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) năm 

học 2022 - 2023, với thời lượng, nội dung như sau:         

I. THỜI LƯỢNG 

a) Thời lượng Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên là 10 

buổi trong cả năm học. 

b) Các cơ sở đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo của đơn vị có thể tổ chức Tuần 

sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên thành 01 hoặc 02 đợt tùy điều kiện thực 

tiễn của đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối với HSSV đầu khóa 

a) Các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với 

học sinh, sinh viên. 

- Trang bị những kiến thức cần thiết cho SV khi mới nhập học bao gồm: Các 

văn bản QLLP liên quan đến quyền, nghĩa vụ của HSSV; Các văn bản liên quan 

đến chế độ chính sách đối với HSSV; Các quy chế, quy định về đào tạo, công tác 

Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, 

AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa, ứng xử 

văn hóa trên mạng xã hội, hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt 

động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, 

các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo. 

 b) Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV 
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- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội 

nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;  

- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên 

phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.  

- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;  

- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua.  

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV  

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên 

quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.  

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của SV 

như: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình 

sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An 

ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 2010… 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an 

toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.  

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề  

- Phương pháp học đại học hiệu quả; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT). 

- Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 

50/2007/QĐ-BGDĐT). 

2. Đối với HSSV giữa khóa 

a) Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV 

- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội 

nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;  

- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên 

phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.  

- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;  

- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua.  
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b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV  

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên 

quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.  

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh 

viên về các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 

địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010… 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an 

toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.  

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề  

- Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT). 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

cho HSSV làm (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).    

- Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 

50/2007/QĐ-BGDĐT). 

3. Đối với HSSV cuối khóa 

a) Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV 

- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội 

nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;  

- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên 

phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.  

- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;  

- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua.  

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV  

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên 

quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.  

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh 

viên theo các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 
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địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010… 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.  

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề  

- Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ 

năng viết CV, làm việc nhóm, quản lý thời gian; rèn luyện, phát triển các kỹ năng 

nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc 

làm (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT). 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

cho HSSV làm (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).    

- Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 

50/2007/QĐ-BGDĐT). 

 III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Xây dựng Kế hoạch, Chương trình  

a) Các cơ sở giáo dục đại học phê duyệt Chương trình giáo dục “Tuần sinh 

hoạt công dân - SV” và trực tiếp chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc triển 

khai xây dựng kế hoạch và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - SV” đầu năm, đầu 

khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2022 - 2023.   

b) Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục đại học chủ động lựa chọn 

các chuyên đề, xây dựng, hoàn thiện nội dung, chi tiết cho các khóa theo đề cương 

gợi ý nêu trên cụ thể gồm:  

- Chương trình giáo dục công dân đầu khoá học.  

- Chương trình giáo dục công dân giữa khóa học.  

- Chương trình giáo dục công dân cuối khoá học.  

2. Phương thức tổ chức và hình thức thực hiện 

- Căn cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể ở địa phương, các cơ sở giáo dục đại 

học chủ động lựa chọn hình thức tổ chức (trực tiếp hoặc trực tuyến) để đảm bảo 

triển khai hiệu quả và an toàn cho báo cáo viên, SV. 

- Tích hợp các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khoá, hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; tiết 

sinh hoạt Đoàn – Hội hằng tháng. 

- Tổ chức các chuyên đề giáo dục khác: Có thể tổ chức trong suốt năm học. 

Nhà trường tiến hành ghi hình các buổi chuyên đề/hoạt động để phục vụ tuyên 

truyền cho SV khối khác, khóa khác trong năm học.  

- Khuyến khích sử dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin: 
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website, fanpage, các ứng dụng (App), hệ thống học tập trực tuyến, thư điện tử để 

thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung, hỗ trợ quản lý, đánh giá quá trình học 

tập "Tuần sinh hoạt công dân - SV" của SV. 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển 

khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội. Tổ chức công tác thanh niên, SV gắn với 

triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội; khuyến khích SV tham gia các hoạt 

động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng sống do 

nhà trường tổ chức và thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo 

dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022-2023. 

- Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, các chuyên gia, 

cựu sinh viên thành đạt, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa 

phương để giảng dạy các chuyên đề phù hợp cho SV.  

- Cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác SV 

trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), Facebook của Vụ 

Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên 

(https://www.facebook.com/vugdcthssv.), Trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên 

Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/) để tuyên truyền cho HSSV các 

chủ trương, chỉ đạo của ngành Giáo dục. 

3. Công tác kiểm tra, đánh giá 

a) Cơ sở giáo dục đại họccấp giấy chứng nhận cho các SV cuối khóa đã 

hoàn thành chương trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2022-2023. 

b) Kết quả của SV tham dự chương trình đầu khóa, đầu năm học là tiêu chí 

đánh giá kết quả rèn luyện của SV trong năm học 2022-2023. 

c) Đối với SV chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi 

đạt yêu cầu, theo lịch do nhà trường bố trí trong thời gian của năm học.  

IV. KINH PHÍ  

Nhà trường bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động của "Tuần sinh hoạt 

công dân - SV" và sử dụng theo qui định của pháp luật. 

          V. TÀI LIỆU 

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên 

a) Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD ĐT. 

b) Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác 

học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 của Bộ GD ĐT. 

c) Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy 

chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, 

giáo dục đạo đức, lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho 

HSSV. 



6 

 

 

 

d) Các tài liệu nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho sinh viên tại trang tin 

điện tử: http://dean1665.vn.  

2. Tài liệu dùng cho HSSV 

a) Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD ĐT, các cơ quan 

hữu quan biên soạn và phát hành như: Giáo dục kỹ năng sống; Văn hóa giao thông 

dành cho SV... 

b) Các tài liệu về công tác SV: Quy chế đào tạo, Quy chế SV, Quy chế đánh 

giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác SV nội trú - ngoại trú, giáo dục giới tính, 

phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... 

          Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân - SV” đầu khóa, giữa khoá, cuối khóa 

năm học 2022-2023, yêu cầu các nhà trường gửi 03 Chương trình giáo dục nói trên 

và Báo cáo kết quả thực hiện của học kỳ 1 trước ngày 28/02/2023, học kỳ 2 trước 

ngày 30/6/2023 qua email: nxha@moet.gov.vn (Đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên 

viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo), 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 083.748.5979. 

        Văn bản gửi kèm: Phụ lục thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo 

phục vụ triển khai trong năm học 2022-2023. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo TW   (để b/cáo); 

- Bộ trưởng                   (để b/cáo); 

- Các Thứ trưởng          (để ph/h);       

- Bộ Công an (A03), LĐTBXH,  

  Y tế, GTVT, TTTT 

- TW Đoàn TNCS HCM               (để ph/h);                 

- TW Hội SVVN                                  

- Ủy ban ATGTQG   

- Ủy ban P/C AIDS, ma túy, mại dâm  

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ (để th/h);  

- Các sở giáo dục và đào tạo (để thực hiện 

 nội dung có liên quan); 

- Cổng Thông tin của Bộ GDĐT;  

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
  

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh  

 
 

http://dean1665.vn/
mailto:nxha@moet.gov.vn
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