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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Nâng cao giá trị đạo đức trong sinh viên.  

2. Mục tiêu của sáng kiến: Đẩy mạnh, nâng cao các giá trị đạo đức trong sinh viên 

3. Mô tả nội dung sáng kiến 

- Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, các giá trị đạo đức 

truyền thống Việt Nam có những biến đổi nhất định. Thực trạng vấn đề phát huy các giá 

trị đó trong xây dựng lối sống sinh viên, cho thấy nó vừa mang tính khách quan vừa 

mang tính chủ quan, vừa có những ưu điểm cần phát huy vừa có những hạn chế cần 

khắc phục, hơn ai hết chính bản thân các bạn sinh viên là người sẽ hiểu rõ nhất và sẽ là 

đối tượng có thể đề xuất ra những giải pháp mang tính khả thi cao. 

- Tổ chức các cuộc thi nâng cao giá trị đạo đức trong sinh viên như thiết kế thư tay 

Tri ân Thầy Cô; Viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về lối sống hay về môi trường, 

xây dựng các clip về tuyên truyền bảo vệ môi trường,…, thu hút nhiều lượt sinh viên, 

học sinh tham gia vừa là sân chơi vừa là trãi nghiệm nhằm xây dựng lối sống mới cho 

sinh viên, thông qua đó, cuộc thi cũng đã góp phần nâng cao sự chủ động cho sinh viên 

trong việc cụ thể hoá các ý tưởng của mình thành những hành động thiết thực góp phần 

vào sự phát triển chung của Nhà trường, giúp cho sinh viên mạnh dạng nói lên tiếng nói 

của bản thân trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống nhằm xây dựng lối 

sống mới cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh 

4. Phạm vi áp dụng: trong trường Đại học Trà Vinh 

5. Thời gian áp dụng: Năm học 2021 - 2022 

6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp):  

- Giúp cho sinh viên, học sinh nâng cao ý thức lối sống mới, hiện đại nhưng phù 

hợp với truyền thống đạo đức của Việt Nam, tuyên truyền bảo vệ môi trường 

- Qua giải pháp này giúp các bạn sinh viên nhìn nhận lại bản thân, từ đó có định 

hướng, lối đi mới giúp bản thân hoàn thiện hơn, tự lập hơn, nâng cao trách nhiệm của 

bản thân với gia đình và xã hội  
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