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TÓM TẮT: Công tác sinh viên là một phần của công tác đào tạo, luôn song hành, bổ trợ cho 

đào tạo để thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính 

trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp 

tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số biện pháp đổi mới công tác quản lý sinh 

viên ngoài học vụ ở các trường đại học công lập thuộc khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ 

Chí Minh góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác sinh viên trong giai đoạn hiện nay.  

Từ khóa: quản lý sinh viên, quản lý sinh viên ngoài học vụ, công tác sinh viên, biện pháp 

quản lý sinh viên ngoài học vụ. 

ABSTRACT: The student’s management is a part of the training, always parallel, 

complementary for training to achieve the objective of the higher education to train 

learners with political quality, morality, sense of people's service, knowledge and professional 

practice capability commensurate with the level of training and good health to meet the 

requirements of the country protection and development. Within the scope of this article, the 

author refers to a number of the innovative measures for student management outside studies 

at the public Economic Universities in Ho Chi Minh City to contribute to improve work 

performance of students management inthe current period. 
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