DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
Danh sách sau là 10 hoạt động tất cả sinh viên trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
đều có thể tham gia và cộng điểm Rèn luyện sinh viên tương ứng.
STT
1.

2.

3.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

MÔ TẢ

Chương trình rèn luyện Đoàn
viên.

Chương trình bắt buộc đối với
tất cả Đoàn viên. Sinh viên đăng
ký trực tuyến trên website
www.ou.edu.vn/dtn.
Chương trình Hành động vì
Bao gồm các hoạt động Ngày
môi trường – OU Green
chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy
tình nguyện vì môi trường. Các
hoạt động kêu gọi hành động vì
môi trường.
Tham quan Bảo tàng và các địa Chương trình do Chi Đoàn chủ
chỉ đỏ.
trì tổ chức hằng năm. Có thể tổ
chức nhiều lần trong một năm.

THỜI GIAN
(Dự kiến)
Tháng 9

MINH CHỨNG

ĐIỂM CỘNG

Danh sách đăng ký
trực tuyến.

+2 đ điều 3

Tháng 3
Tháng 7
Tháng 9

Giấy chứng nhận,
Danh sách tham dự
qua quyết mã vạch.

+ 3 đ điều 4
+ 5 đ điều 4
nếu là BTC

Tháng 12
Tháng 9
Tháng 3

Chi Đoàn lập Kế
+ 3 đ điều 4
hoạch, Danh sách
tham gia Đoàn khoa
kiểm tra và nộp về
Đoàn trường.
Chi Đoàn xây dựng + 3 đ điều 3
Kế hoạch đại hội
trình Đoàn khoa
thời gian tổ chức.
Đoàn khoa tổng hợp
trình Đoàn trường
kết quả và danh
sách tham dự.
Chi Đoàn xây dựng + 3 đ điều 4
Kế hoạch đại hội
trình Đoàn khoa
thời gian tổ chức.
Đoàn khoa tổng hợp
trình Đoàn trường
kết quả và danh

4.

Đại hội Đoàn viên Chi Đoàn

Chương trình bắt buộc tham dự
Tháng 9
đối với Đoàn viên chi Đoàn
nhằm đánh giá kết quả hoạt động
Đoàn trong năm học qua. Và
cùng nhau lên kế hoạch cho các
hoạt động của năm học tiếp theo.

5.

Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm.

Là chương trình sinh hoạt Chi
Đoàn với chủ đề riêng theo quy
định của trung ương Đoàn. Chi
Đoàn có thể tổ chức theo nhiều
hình thức như họp lớp, dã ngoại,
hay đi tham quan, chủ yếu làm
sao để toàn thể Đoàn viên nắm

Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 3
Tháng 4

6.

Đăng ký tham gia chương trình
học và làm theo Tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh

7.

Đăng ký chương trình Sinh
viên 5 tốt.

8.

Tham gia Công trình thanh
niên cấp lớp/chi Đoàn.

9.

Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử,
chính trị, văn hóa, xã hội.

rõ về chủ đề và hiểu về chủ để
với các nội dung theo đề cương
Đoàn trường ban hành.
Chương trình được phát động
đăng ký hằng năm vào ngày
19/05. Sau một năm Đoàn
trường sẽ tổ chức khen thưởng
và tuyên dương các bạn xuất sắc.
Đòan viên chỉ cần đăng ký tham
gia và thực hiện là được cộng
điểm.
Chương trình do Trung ương
Hội sinh viên phát động cho sinh
viên tham gia. Tháng 10 hằng
năm Hội sinh viên trường bắt
đầu xét các danh hiệu theo tiêu
chuẩn quy định. Các bạn sinh
viên đăng ký vào tháng 11 hằng
năm.
Công trình thanh niên là những
việc làm chung của cả lớp đảm
bảo được người (mọi người đều
có thể tham gia), được việc (có
giá trị hữu ích), được tổ chức
(nâng cao hình ảnh của tập thể
chi Đoàn). Công trình thanh niên
do chi Đoàn chủ động tổ chức và
đăng ký công trình với Đoàn
trường. Tổng kết vào tháng 04
Các cuộc thi này do cấp trường
phát động theo hình thức thi trực
tuyến hoặc gửi bài tham dự (Ví
dụ : Tự hào sử Việt, Ánh sáng
thời đại, Tầm nhìn xuyên thế kỷ,
Olympic Triết học Mác – Lê
nin…)

sách tham dự.
Tháng 5

Theo danh sách
+ 3đ điều 3
đăng ký trực tuyến, + 5 đ nếu đạt
hệ thống chỉ ghi
danh hiệu.
nhận khi email đăng
ký của sinh viên xác
nhận.

Tháng 11

Theo danh sách
+ 3đ điều 4
đăng ký trực tuyến, + 5 đ nếu đạt
hệ thống chỉ ghi
danh hiệu.
nhận khi email đăng
ký của sinh viên xác
nhận.

Tháng 4

Theo danh sách
tham gia tại Chi
Đoàn. Có giấy
chứng nhận tham
gia.

+ 3đ điều 4

Tháng 3
Tháng 4

Theo danh sách thi
thực tế.

+ 3 đ điều 3

10.

120 GIỜ TÌNH NGUYỆN

Tổng thể các hoạt động tình
Suốt năm
nguyện sẽ được mô tả và quy đổi
theo thang quy định dưới đây.
Khi tham gia các bạn sinh viên
phải xuất trình YouthOU
Passport hoặc Thẻ 120 giờ tình
nguyện của năm để được xác
nhận số giờ tham gia của mình.

Theo hệ thống ghi
nhận mã vạch và
giấy chứng nhận.

BẢNG DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÀ QUY ĐỔI THỜI GIAN
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TÊN HOẠT ĐỘNG
Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
Chương trình Tình nguyện Đêm hội trăng rằm.
Chương trình Đồng hành cùng Tân sinh viên
Chương trình Tình nguyện Mùa đông ấm áp
Chương trình Xuân tình nguyện
Chương trình thăm mái ấm, nhà mở.
Chương trình trực an toàn giao thông
Chương trình Free City Tour
Chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em khuyết tật
Chương trình hiến máu tình nguyện
Tham gia chương trình CTXH tại bệnh viện- Happier
Chương trình tình nguyện Quốc tế thiếu nhi
Chương trình tình nguyện Kỹ năng vì cộng đồng
Và các chương trình khác quy đổi theo buổi

THỜI GIAN
Tháng 6,7
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 12
Tháng 02
Suốt năm
Tháng 3, 7
Suốt năm
Suốt năm
Tháng 3, 8
Suốt năm
Tháng 6
Suốt năm

GIỜ QUY ĐỔI
120 giờ.
16 giờ.
56 giờ.
16 giờ.
56 giờ.
16 giờ/lần
56 giờ.
120 giờ.
120 giờ.
24 giờ.
120 giờ.
08 giờ.
08 giờ.
1 buổi = 4 giờ.

+ 15 đ điều 4

