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THÔNG BÁO 
V/v công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng 

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

_______ 
 

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BCH ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Hội Sinh 

viên Việt Nam Thành phố về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thư ký Hội Sinh 

viên Việt Nam Thành phố công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng chính thức của 

Đại hội, cụ thể như sau: 
 

1. Hình ảnh biểu trưng (logo): 

 

2. Ý nghĩa biểu trưng:  

- Biểu trưng sử dụng 02 gam màu chủ đạo: xanh dương và cam thể hiện sự trẻ trung, 

nhiệt huyết, sáng tạo, niềm tin và khát vọng của sinh viên Thành phố mang tên Bác.  

- Biểu trưng của Hội Sinh viên Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm, cao nhất thể 

hiện hình ảnh của tổ chức giữ vai trò dẫn dắt, định hướng, đồng hành và hỗ trợ sinh 

viên trong học tập và rèn luyện.  

- Số VII (số la mã) biểu thị số lần tổ chức Đại hội bên trên có cụm chữ “2023 - 

2028” là nhiệm kỳ của Đại hội, được cách điệu thành các hình khối đơn giản, tạo cảm 

hứng chiều sâu về mặt ý nghĩa với 02 phần cấu thành: 

+ Khối V (số la mã) kết hợp từ chữ cái “S+V” nghĩa là “Sinh viên” - chủ thể mà 

tổ chức Hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, cùng với việc 

chuyển động màu sắc thể hiện hình ảnh sinh viên thế hệ mới năng động, thích ứng và 

kết nối, mang thông điệp về tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Tư vấn, hỗ trợ 

sinh viên”. 








