
Đồng chí Bùi Thị Hồng Thắm - Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, 

hỗ trợ, hướng nghiệp cho học sinh sinh viên  

Đồng chí Bùi Thị Hồng Thắm hiện là Trưởng Trung tâm tư vấn học sinh 

sinh viên - Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên - Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bình Thuận. Là một giảng viên tâm huyết với nghề, đồng chí luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao của tổ chuyên môn Tâm lý - Giáo dục và khoa Sư 

phạm, nhất là trong công tác tư vấn hỗ trợ học sinh sinh viên (HSSV) của Trường 

về tâm lý, sức khỏe, đào tạo và các vấn đề cá nhân khác… Tích cực học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần giúp cho đồng chí luôn 

giữ đạo đức, tác phong của một giảng viên, nhiệt tình hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc 

của HSSV; có lối sống lành mạnh, không lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quy 

định của người đảng viên. Bản thân đồng chí luôn phấn đấu nỗ lực vươn lên, sắp 

xếp khoa học, linh hoạt giữa công việc chuyên môn và việc gia đình. 

Từ 2016 đến nay, thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ HSSV, nắm bắt và 

triển khai các lớp tập huấn kỹ năng phù hợp với nhu cầu đa dạng của HSSV và các 

đối tượng khác; thường xuyên tư vấn, định hướng và giới thiệu nghề nghiệp cho 

HSSV trong và ngoài trường. Tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng theo nhu cầu 

cho HSSV như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học, kỹ năng thuyết trình; tư vấn, tổ 

chức buổi trò chuyện cho HSSV nữ những nội dung liên quan đến sức khoẻ sinh 

sản; tư vấn, hỗ trợ cho HSSV khó khăn, vắng học nhiều ngày, có ý định bỏ học. 

Phối hợp với Ban tuyển sinh của Trường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại các 

trường THCS trong tỉnh như: Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình 

dục trẻ em cho hơn 1.000 học sinh các trường tiểu học trong tỉnh; trực tiếp tư vấn, 

hỗ trợ hơn 2.000 lượt HSSV…Qua đó, góp phần giúp các em HSSV định hướng 

nghề nghiệp và hạn chế học sinh bỏ học. Ngoài ra, đồng chí luôn tích cực nghiên 

cứu, tìm hiểu và từng bước thực hiện nhiệm vụ mới được phân công như: Giải 

quyết chế độ chính sách cho HSSV; xét rèn luyện, khen thưởng, học bổng cho 

HSSV; hỗ trợ Đoàn thanh niên Trường và các hoạt động phong trào… 

Trong 05 năm (2016 - 2020), đồng chí đã thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa 

học và đều được hội đồng khoa học nhà trường xếp loại B; được Trường công 

nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen đã đạt thành tích xuất sắc 

trong hai năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018. Đồng chí đã được Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng là gương 

điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 và điển 

hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai

đoạn 2018 - 2020./. 


