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SINH VIÊN VĂN LANG –  
“THỦ LĨNH SINH VIÊN” CỦA TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2004

Năm nay là năm đầu tiên Hội Sinh viên và Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức Hội thi mang tên “Thủ lĩnh sinh 
viên 2004”cho cán bộ Đoàn và cán bộ Hội của các trường ĐH và CĐ. Giải cao nhất của Hội thi được trao cho bạn 
Trần Đức Nhật, sinh viên lớp K7X1, Khoa Kiên trúc – Xây dựng trường ĐHDL Văn Lang.

Đây là cuộc thi khó khăn vì tham dự có đến 419 thí sinh đang là những Thủ lĩnh thực sự của sinh viên ở 22 
trường ĐH, CĐ của TP HCM.  

Hơn thế nữa, đây là cuộc thi hết sức khó khăn vì tham gia Ban Giám khảo chính là những Thủ lĩnh nổi tiếng của 
phong trào thanh niên TP HCM: Anh Võ Văn Thưởng – Bí thư Thành Đoàn; Anh Trần Trọng Tuấn – Phó Bí thư 
Thành đoàn; Anh Dương Thành Truyền - Ủy viên thường vụ Thành Đoàn, phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ ; Anh 
Nguyễn Ngọc Hạnh - Ủy viên thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban tư tưởng văn hóa Thành đoàn; Anh Tăng Hữu 
Phong - Chủ tịch Hội SV TP.HCM. 

Đăng Đào Phúc An, SV K8 Công nghệ - Thông tin 
Trần Đức Nhật SV K7X1, Kiến trúc – Xây dựng

Trong số 15 bạn lọt vào vòng chung kết (và đều được phong tặng danh hiệu “Thủ lĩnh sinh viên”), trường ta còn 
có bạn Đặng Đào Phúc An, sinh viên Khóa 8 Khoa CNTT giành được giải Khuyến khích. 

Nội dung cuộc thi hết sức phong phú, đòi hỏi thí sinh có sức khoẻ và sự năng động, có kiến thức về các vấn đề xã 
hội và khả năng hợp tác với đồng đội, có hiểu biết tình hình chính trị và khả năng thuyết phục người khác,... Tóm 
lại, để đạt được danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên, thí sinh phải có tố chất của người Thủ lĩnh! 

Theo anh Tăng Hữu Phong, chủ tịch Hội SV TP.HCM, Hội thi sẽ được duy trì hàng năm từ cấp cơ sở đến cấp thành, 
sẽ trở thành một sân chơi ổn định cho sinh viên Thành phố. 

Lê Hải Anh, Bạch Thanh Sơn
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