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THAM GIA HOẠT 
ĐỘNG ĐOÀN - HỘI 
GIÚP HOÀN THIỆN 

BẢN THÂN TỐT HƠN

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và 
Nhân văn nói chung và Liên chi đoàn Khoa 

Xã hội học nói riêng không còn lạ lẫm với cái 
tên Tô Trung Hiếu bởi bảng thành tích “khủng” 
trong học tập cũng như những hoạt động công 
tác Đoàn mà bạn tham gia ở cấp Liên chi đoàn, 
cấp Trường và cấp ĐHQGHN.

Danh hiệu quán quân trong cuộc thi “Cán bộ 
Đoàn - Hội xuất sắc năm 2022” vừa qua đã góp 
thêm cho bảng thành tích ấy dài hơn. Đây là 
danh hiệu cao quý dành cho thủ lĩnh Đoàn - Hội 
được đông đảo các bạn đoàn viên, sinh viên, 
cán bộ Đoàn - Hội các cấp tin yêu và tín nhiệm. 

Mục đích ban đầu của Tô Trung Hiếu khi tham 
gia cuộc thi là để trau dồi kỹ năng, học hỏi kinh 
nghiệm của những cán bộ Đoàn - Hội đi trước 
và những người bạn có cùng chung chí hướng 
với mình. Tuy nhiên khi nghe tin mình trở thành 
1 trong 12 thí sinh góp mặt trong đêm chung 
kết, Hiếu càng quyết tâm hơn để giành được 
ngôi vị cao nhất của cuộc thi. “Mình thực sự rất 
vui vì đây không chỉ là sự nỗ lực của bản thân 
mà mình đã nhận được sự ủng hộ của tập thể 
Khoa Xã hội học và cả những người bạn khác 
Khoa đã luôn đồng hành, hỗ trợ mình trong 
cuộc thi. Khi trở thành cán bộ Đoàn - Hội xuất 
sắc 2022, mình cảm thấy cần có trách nhiệm 
hơn và cần cống hiến nhiều hơn nữa” - Trung 
Hiếu bày tỏ.

Chia sẻ về nội dung và thông điệp của tiểu phẩm 
“Sẽ chiến thắng” đã để lại ấn tượng sâu sắc với 
khán giả và Ban Giám khảo, Tô Trung Hiếu cho 
biết, đây là phần thi được lên ý tưởng, kế hoạch 
và triển khai trong vòng đúng 1 tuần. Ban đầu, 
Trung Hiếu gặp khá nhiều khó khăn trong việc 
lựa chọn loại hình tài năng để tham gia dự thi. 
Hiếu mong muốn, tiết mục dự thi của mình vừa 
phải thể hiện được yếu tố tài năng nhưng vừa 
phải mang thông điệp ý nghĩa để truyền tải cho 
các bạn học sinh - sinh viên. May mắn là các 
bạn đoàn viên trong Liên chi đoàn Khoa Xã hội 
học đã hỗ trợ Tô Trung Hiếu hoàn thành tiểu 
phẩm “Sẽ chiến thắng”. Thông điệp cậu muốn 
truyền tải qua tiểu phẩm này chính là nâng cao 
tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, 
thanh niên Việt Nam: “Chỉ khi tuổi trẻ Việt Nam 
làm tình nguyện bằng sự nhiệt huyết của thanh 

LAN ANH

 

VỚI TIỂU PHẨM “SẼ CHIẾN THẮNG” TRONG PHẦN 
THI “THỦ LĨNH TÀI NĂNG”, TÔ TRUNG HIẾU - SINH 
VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN ĐÃ ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG 
VỚI KHÁN GIẢ CŨNG NHƯ BAN GIÁM KHẢO VÀ TRỞ 
THÀNH GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU NHẤT TRONG SỐ 12 
CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI ĐHQGHN CÓ MẶT TRONG ĐÊM 
CHUNG KẾT CUỘC THI “CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI XUẤT 
SẮC NĂM 2022”.
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xuân thì tất cả mọi khó khăn sẽ vượt qua”.

Quán quân cuộc thi “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc năm 2022” 
cho rằng, điểm thú vị nhất của bản thân khi tham gia hoạt động 
Đoàn – Hội chính là được mở rộng các mối quan hệ xã hội, được 
quen biết với nhiều người giỏi hơn, từ đó nhìn nhận về bản thân 
và từng bước hoàn thiện mình trở thành phiên bản tốt hơn. 
Ngoài ra, nhờ tham gia hoạt động Đoàn - Hội cũng giúp bản 
thân mình sống có ý nghĩa hơn.

“Theo mình để trở thành một cán bộ Đoàn - Hội giỏi là cần dung 
hòa tất cả các yếu tố từ tài năng, tư duy, học tập, hoạt động xã 
hội. Chứ không phải chỉ là làm tốt các hoạt động Đoàn - Hội 
thì mới được coi là cán bộ Đoàn - Hội giỏi” - Tô Trung Hiếu nói.

Tham gia công tác Đoàn ngay từ khi bước chân vào giảng 
đường đại học, Tô Trung Hiếu đã tích lũy được nhiều kỹ năng 
và kinh nghiệm cho bản thân trong suốt quá trình hoạt động. 
Trung Hiếu cho rằng, các bạn sinh viên nên tích cực tham 
gia các hoạt động Đoàn - Hội từ năm thứ nhất, tuy nhiên, cần 
biết cách cân bằng thời gian để không bị ảnh hướng đến việc 
học tập.

Việc tham gia hoạt động Đoàn - Hội giúp bản thân Hiếu nói 
riêng và các bạn đoàn viên, sinh viên nói chung được trải 
nghiệm nhiều điều mới mẻ, học hỏi được vô vàn kinh nghiệm 
quý báu. Trung Hiếu chia sẻ: “Cấp 3 mình học tại môi trường 
ngoại thành nên kỹ năng tin học văn phòng hay thuyết trình 
chưa thực sự tốt. Qua quá trình hoạt động Đoàn - Hội ở đại học 
giúp mình khám phá bản thân, khai thác được thế mạnh của 
mình, trau dồi và rèn luyện sự tự tin với những khả năng mà 
mình có”.

Tô Trung Hiếu có cơ hội được góp mặt trong nhiều chương trình 
tình nguyện, với cậu sinh viên Khoa Xã hội học, mỗi chuyến đi 
đều mang tới những trải nghiệm tuyệt vời và để lại những kỷ 
niệm đáng nhớ. “Đông Ấm 2020 - Gọi nắng về bản” do Khoa 
Xã hội học tổ chức là chương trình tình nguyện đầu tiên Hiếu 

tham gia. Chuyến đi để lại cho Hiếu nhiều kỷ 
niệm đáng nhớ về những con người tại mảnh 
đất Lạng Sơn. Được gặp gỡ các anh chị cán 
bộ Đoàn tại địa phương - nơi “cái nghèo” 
bao phủ, nhìn những em bé với đôi mắt to 
tròn, trong trẻo với ước mơ về tương lai tươi 
sáng hơn, những hình ảnh đó đã thôi thúc 
tâm trí Tô Trung Hiếu phải dành nhiều tâm 
huyết hơn nữa với công việc tình nguyện. 
Năm 2022, Hiếu đã đảm nhiệm cương vị đội 
trưởng của Chiến dịch tình nguyện “Xuân Ấm 
2022: Tết - Kết yêu thương” do Đoàn trường 
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

Nói về bí quyết để dung hòa giữa việc học 
tập với việc tham gia hoạt động ngoại khóa, 
Trung Hiếu chia sẻ, sự bỡ ngỡ của cậu sinh 
viên năm nhất đã khiến kết quả học tập học 
kỳ đầu tiên của cậu chỉ đạt loại Khá. Thế 
nhưng sang kỳ học thứ 2, Hiếu tự động viên 
bản thân, thôi thúc tinh thần, ý chí và quyết 
tâm noi gương các cán bộ Đoàn đi trước, vừa 
học tập tốt vừa hoạt động Đoàn tích cực, 
Hiếu đã cố gắng hơn và học kỳ đó điểm trung 
bình chung học tập của cậu đạt 3.43/4.0, rồi 
tăng lên 3.61/4.0 vào học kỳ vừa qua. 

Theo Trung Hiếu, để cân bằng được hai công 
việc này thì “bản thân bạn phải có mục tiêu 
rõ ràng, ưu tiên các hoạt động, công việc nào 
cần giải quyết trước; chia nhỏ đầu việc và 
thực hiện với thái độ nghiêm túc, thì mình tin 
chắc rằng việc cân bằng giữa học tập và hoạt 
động ngoại khóa là không hề khó”. 

 


