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ĐÓ LÀ CHIA SẺ CỦA LÊ HOÀNG, 21 TUỔI ĐẾN TỪ MÊ 

LINH, HÀ NỘI, ỦY VIÊN BCH, BÍ THƯ CHI ĐOÀN K6 

Y ĐA KHOA, TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC, ĐHQGHN - ĐÃ 

DÀNH QUÃNG THỜI GIAN SINH VIÊN CỦA MÌNH ĐỂ 

GẮN BÓ VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN.

Được biết Hoàng là sinh viên tiêu biểu 
trong công tác Đoàn, vậy bạn có thể chia sẻ 
đôi chút về những câu chuyện nghề trong 
công tác Đoàn suốt quãng thời gian là sinh 
viên Y Dược? 

Hiện tại đang là sinh viên năm thứ 5, tôi đã có 
cơ hội được tiếp xúc và gắn bó với công tác 
Đoàn được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, 
bản thân tôi đã bắt đầu từ những công việc, 
hoạt động đơn giản nhất đến những chương 
trình, phong trào ở quy mô lớn hơn cũng như 
đạt được đến những vị trí cao hơn nhằm có 
thể truyền đạt và lan tỏa được nhiều kiến 
thức cũng như kinh nghiệm tới các bạn Đoàn 
viên trẻ. Sau khi được tín nhiệm và trở thành 
Bí thư Chi đoàn, nhận trách nhiệm triển khai, 
thực hiện, dẫn dắt các bạn thực hiện các 
chương trình, phong trào của Đoàn Trường. 
Đến năm thứ 3, tôi trở thành Ủy viên BCH 
Đoàn trường và được giao nhiều nhiệm vụ 
trong triển khai công tác và phong trào Đoàn 
tới các bạn sinh viên hơn. Dù là với các bạn 
đoàn viên trong lớp hay với các bạn sinh viên 
trong trường, dù là với khối lượng công việc 
ít hay nhiều, độ khó của công việc cao hay 
thấp, bản thân tôi luôn quan niệm rằng đã là 
cán bộ Đoàn, mình luôn phải có trách nhiệm 
thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên 
giao phó, gương mẫu trong công việc và cuộc 
sống; trước các hoạt động, phong trào, luôn 
cố gắng trở thành người tiên phong nhiệt 
tình tham gia để nâng cao được tinh thần và 
kêu gọi các bạn cùng tham gia tạo nên một 
Đoàn thể thật vững mạnh và năng động.

Được biết Hoàng là người đã đưa ra nhiều 
sáng kiến trong công việc, đặc biệt là đề án 
thay đổi format tổ chức các chương trình 
thường niên trong năm để phù hợp với tình 
hình dịch bệnh, Hoàng có thể nói rõ thêm 
về dự án thiết thực này?

Thực sự là khoảng thời gian dịch bệnh bùng 
lên lần đầu tiên vào cuối năm 2019, đầu năm 
2020, đó là thời điểm mà tôi bắt đầu đi học 
lâm sàng tại bệnh viện sau 2 năm học lý 
thuyết và kiến tập tại trường. Và mọi sự chờ 
đợi háo hức về những buổi thực tập tại bệnh 
viện của tôi bỗng vụt tắt khi dịch bệnh ập đến 
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kèm với thông báo về việc giãn cách xã hội toàn thành phố. 
Trước tình hình đó, tôi buộc phải thay đổi lộ trình và phương 
pháp học theo hướng hoàn toàn khác và đó không phải là thứ 
duy nhất cần thay đổi. Nhận thức được việc sinh viên phải 
chuyển qua trạng thái học trực tuyến, các hoạt động ngoại 
khóa tại chỗ bị tạm dừng, giờ giới nghiêm toàn xã hội cũng 
được thiết lập, tôi cùng các cán bộ Đoàn chủ chốt khác đều 
hiểu rằng mình cần phải thay đổi một hướng đi mới cho các 
hoạt động Đoàn ngay nếu không muốn một học kì hoặc thậm 
chí cả một năm học trôi qua mà các bạn sinh viên không được 
trải nghiệm bất kì một hoạt động phong trào nào. 

Dịch bệnh đã phủ lên toàn xã hội một màu xám ảm đạm, u 
buồn nên tôi luôn tự nhủ phong trào Đoàn - Hội cũng cần phải 
giúp tô lại màu sắc cho những năm tuổi trẻ đáng lẽ ra sẽ thật 
nhiệt huyết và năng động của các bạn sinh viên. Rất nhiều 
cuộc họp đã diễn ra từ cấp Ban Chấp hành Đoàn trường đến 
các Ban phụ trách Công tác Đoàn tại Trường ĐH Y Dược nhằm 
thống nhất đưa ra được phương án phù hợp nhất. Đến nay có 
thể đánh giá, tôi và các bạn đã thành công trong việc thay đổi 
lại các chương trình thường niên hàng năm của Đoàn trường 
từ hình thức trực tiếp thành trực tuyến kết hợp giãn cách tại 

chỗ và tuân thủ các quy tắc phòng bệnh. 
Điển hình có thể kể đến các hoạt động Tháng 
3 kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 
diễn ra hàng năm với chuỗi các sự kiện thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm làm nổi bật 
các khía cạnh của sinh viên như Sức trẻ với 
chương trình Hội thao, Trí tuệ với chương 
trình Rung chuông vàng, Hướng nghiệp với 
Hội thảo hướng nghiệp, …

Trong đợt thay đổi format lần đầu tiên năm 
vừa rồi, tôi và các bạn trong Ban Phong trào 
Đoàn trường, được sự chỉ đạo và đồng thuận 
của Đoàn Thanh niên, đã thực hiện được 
chuỗi các hoạt động trên dưới hình thức 
trực tuyến qua nhiều kênh truyền thông. 
Cụ thể, Giải chạy Online “Run for Health” 
thay cho Chương trình hội thao, Cuộc thi 
giải đố “Bounty Hunter” thay cho cuộc thi 
trí tuệ Rung chuông vàng, Tuần định hướng 
Orientation week thay cho Hội thảo hướng 
nghiệp thường niên. Trong các chương 
trình đó, Ban tổ chức đã cố gắng đem lại tối 
đa những khía cạnh của cuộc thi trực tiếp 
thông thường hàng năm nhưng cũng gặp 
phải những hạn chế nhất định khi phải ngồi 
trước màn hình máy tính hoặc camera trong 
suốt thời lượng chương trình chứ không được 
tương tác với các bạn sinh viên. 

Với Giải chạy Online chẳng hạn, Ban tổ chức 
đã tìm hiểu và sử dụng ứng dụng Strava để 
theo dõi lộ trình chạy của các bạn sinh viên 
và sau đó sẽ kiểm tra thông qua thông báo 
tổng của ứng dụng đối với những bạn đăng 
ký tham gia qua cổng chương trình. Tuy cuộc 
thi nhận được hơn 100 lượt đăng ký tham gia 
nhưng để thực sự có thể kiểm tra được đúng 
thực sự quá trình chạy và ghi lại qua ứng 
dụng của các bạn thì quả thực là khó khăn 
bởi nhiều yếu tố chủ quan. Song Ban tổ chức 
vẫn nhận được thật là nhiều sự ủng hộ và yêu 
mến của các bạn sinh viên và vẫn có thể thực 
hiện được một cuộc thi chạy đúng nghĩa và 
đặt nền móng cho Giải chạy Online mùa 2 vừa 
được triển khai trong tháng này. 

Đối với chương trình Giải đố Bounty Hunter, 
Ban tổ chức đã tìm hiểu và thiết lập được một 
hệ thống để có thể livestream trực tuyến trên 
Facebook của Đoàn Thanh niên và kết nối với 
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một website nhằm cung cấp cho người xem Facebook một 
nền tảng để có thể trả lời các câu hỏi trực tuyến của Ban 
tổ chức đưa ra theo thời gian thực. Sau đó hệ thống sẽ ghi 
nhận lại kết quả theo đáp án đúng và sắp xếp theo thời gian 
để Ban tổ chức có thể tổng hợp và trao giải. Để làm được 
như vậy, Ban tổ chức đã thực hiện các biện pháp phòng 
dịch cho 5 bạn được ủy quyền thực hiện mỗi khâu riêng biệt 
suốt quá trình 2 tiếng của mỗi buổi livestream để làm việc 
tại Văn phòng Đoàn của Nhà trường. Dù một khâu của công 
việc cần nhiều thời gian và nhân lực nhưng trong điều kiện 
mùa dịch phức tạp, nhưng chỉ có 1 bạn trong mỗi khâu đã 
đem lại nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các bạn vẫn nhận thức 
đúng đắn và sẵn sàng làm việc hăng hái hơn để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tôi có thành lập một Dự án Chuyện - Ảnh 
Online mang tên “Trạm dừng UMP: Nolstagia” nhằm đem 

đến một Album ảnh trực tuyến trong đó có 
chứa những câu chuyện của nhiều nhân 
vật trong Trường ĐH Y Dược, nhằm lưu giữ 
lại những kỉ niệm nơi đây để mai sau có thể 
đọc, nhìn và cảm nhận lại về tình cảm của 
những người con Y Dược. Và trong đợt dịch 
bệnh này, tôi và các bạn trong Ban tổ chức Dự 
án có triển khai phỏng vấn và biên tập nhiều 
câu chuyện mang “hơi thở” mùa dịch để mọi 
người ở nhà giãn cách có thể xem và đồng 
cảm hoặc chỉ đơn giản là có cái để đọc thư 
giãn giải trí trong mùa dịch nhàm chán này.

Thời điểm này, xã hội đã bước vào một trạng 
thái bình thường mới, sinh viên cũng được 
đến trường học tập song các quy tắc phòng 
dịch vẫn cần được chấp hành nghiêm chỉnh. 
Bởi vậy, tôi và các bạn vẫn luôn thảo luận 
không ngừng để tìm ra một phương án mới 
phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh thay đổi 
từng ngày như thế này nhằm đem tới cho các 
bạn sinh viên những giây phút thư giãn, bổ 
ích và nhiệt huyết nhất. 

Là cán bộ Đoàn đã có nhiều thành tích 
cao, Hoàng có thể chia sẻ về những thành 
tích đã đạt được và những thông điệp tiếp 
thêm sức trẻ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ 
cho các đoàn viên sắp tới của ĐHQGHN.

Trong 3 năm hoạt động Đoàn, tôi vinh dự 
nhận được Bằng khen của Thành Đoàn cho 
cá nhân có thành tích hoạt động Đoàn xuất 
sắc trong 2 năm 2019-2020, 2020-2021. Bên 
cạnh đó, năm 2021 tôi được trao danh hiệu Bí 
thư Thủ đô tiêu biểu và trong tháng 3 tới này, 
tôi được trở thành một trong 91 Cán bộ Đoàn 
Thủ đô tiêu biểu của Thành Đoàn Hà Nội. Tôi 
luôn tự nhủ rằng, mình đã thật may mắn khi 
được xét duyệt với các danh hiệu này song 
cũng một phần cảm thấy những danh hiệu 
này xứng đáng với những gì tôi đã cống hiến 
trong 3 năm qua và một phần trong những 
động lực thúc đẩy bản thân tiếp tục phát 
triển, phấn đấu để luôn xứng đáng với chúng. 

Bên cạnh các danh hiệu giải thưởng, tôi cũng 
là một trong những sinh viên sáng lập các Ban 
trực thuộc Đoàn trường nhằm phụ trách các 
công tác Đoàn trường và hiện giờ đang giữ 
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chức vụ Cố vấn chung cho năm hoạt động 
thứ 3 của các Ban. Các Ban trực thuộc 
Đoàn trường bao gồm 4 Ban với nhiệm vụ 
tiên phong, định hướng và tổ chức công 
tác Đoàn và các hoạt động phong trào của 
đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Y Dược, 
ĐHQGHN. Ngoài ra hướng tới việc xây 
dựng môi trường tích cực giúp các thành 
viên có cơ hội phát triển toàn diện: khả 
năng lãnh đạo, khả năng tổ chức sự kiện, 
khả năng đối ngoại, khả năng xây dựng 
chiến lược truyền thông. Các Ban đã phối 
hợp triển khai và tổ chức nhiều chương 
trình với đa dạng lĩnh vực.

Thực sự đến thời điểm này nếu nhìn lại, 
bản thân tôi cũng đã tích lũy được cho 
mình một vài “kho báu” để mai sau còn 
“khoe” với gia đình, với bạn bè. Trong đó, 
theo tôi, kho báu lớn nhất mà mình có 
được có lẽ là sự trưởng thành trong tư 
duy làm việc và lãnh đạo, sự trách nhiệm 
không chỉ ở công việc mà trong cả cuộc 
sống với bản thân mình, gia đình, xã hội 
và cuối cùng đó là những mối quan hệ với 
những con người tuyệt vời mà tôi chắc sẽ 
không thể có cơ hội biết đến nếu không 
tham gia công tác Đoàn.

Bởi vậy, để nói về thông điệp truyền lửa 
dành cho các bạn đoàn viên trẻ sắp tới 
của ĐHQGHN, tôi mong các bạn khi bước 
chân vào ngưỡng cửa đại học, hãy suy 
nghĩ thật kỹ về định hướng và mong muốn 
phát triển của bản thân. Các bạn hãy tìm 
đến cho mình những điểm đến phù hợp 
để có được một môi trường phù hợp với 
những con người phù hợp và tôn trọng 
định hướng phát triển của bản thân mình. 
Chỉ khi đó, nhiệt huyết của các bạn mới có 
thể thực sự được khai phá, bùng cháy và 
lan tỏa tới những người xung quanh. Chúc 
các bạn sẽ tìm được những điều, những 
người mình yêu và sẵn sàng đổ mồ hôi, 
công sức, nước mắt để theo đuổi và phát 
triển chúng.

Những định hướng của Lê Hoàng trong 
thời gian tới là gì? 

Sinh viên Y khoa sẽ có khoảng thời gian học dài hơn các 
bạn sinh viên khác là 6 năm học. Chúng tôi hay nói đùa 
nhau là những năm 1, 2, 3 hãy cứ chơi thoải mái đi vì có thể 
những năm cuối sẽ chỉ “cắm đầu” ở bệnh viện và phòng 
học thôi. Và quả thực bây giờ khi tôi sắp bước vào năm 
thứ 6, năm cuối cùng, những cảm giác của một ngưỡng 
cửa mới đang rất gần rồi lại ùa tới. Khoảng thời gian này 
đối với các công tác Đoàn tại Trường, tôi đang với vai trò 
cố vấn cho các hoạt động để có thể trao đổi và hướng dẫn 
các bạn cán bộ chủ chốt mới của Đoàn trường có thể tiếp 
bước thực hiện cũng như động viên, tập huấn cho các bạn 
những kĩ năng, kiến thức cần thiết để các bạn có thể tiên 
phong phát triển các phong trào mới cho các bạn sinh 
viên trong Trường. 

Và tôi sẽ dành nhiều thời gian cho việc học để chuẩn bị 
hành trang cho năm cuối cùng có nhiều kiến thức của y 
bác sỹ giỏi làm tiền đề cho công việc bác sĩ tương lai. Tôi 
sẽ cố gắng để sắp xếp lại và xây dựng kế hoạch cụ thể cho 
hành trang sắp tới của bản thân và cũng sẽ dành thời gian 
để tiếp tục tham gia công tác Đoàn. 

Cảm ơn Hoàng về cuộc chia sẻ!
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