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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Bách khoa 

năm học 2010 - 2011 

 

Năm 2010 – 2011 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của 
thành phố và đất nước: 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2010), 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/1010 - 10/2010), 100 
năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2011). Đây cũng là năm 
diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI; là năm học diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 
Đại học Bách Khoa lần thứ lần thứ XIII và Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học 
Bách Khoa lần thứ VII. 

 Trên cơ sở những thành công và hạn chế của công tác Đoàn và phong trào Thanh 
niên trường Đại học Bách khoa năm học 2009 – 2010, chương trình công tác năm của 
Ban Thường vụ Thành Đoàn năm 2010 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trường, 
Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào 
Thanh niên năm học 2010 - 2011, với các nội dung cụ thể như sau: 
 

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: 

“HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN - SỨC SỐNG CHI ĐOÀN” 
 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

 1. Tập trung đầu tư thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học 
tập và làm theo lời Bác”; tập trung giáo dục truyền thống 80 năm của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, giáo dục ý thức đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm của thanh niên, sinh 
viên trong chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, pháp luật của Nhà nước; Tăng 
cường tuyên dương các gương sáng sinh viên, gương điển hình trong thanh niên. Đẩy 
mạnh thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tăng cường phối 
hợp thực hiện tại các trường THPT trên địa bàn thành phố. 

 2. Đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, các phong 
trào phát huy sức sáng tạo của giảng viên trẻ, sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề 
thực tế của xã hội, của doanh nghiệp, và của đơn vị; Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện 
thường xuyên, tình nguyện gắn với chuyên môn, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 
sinh viên. 

 3. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn 
trường nhiệm kỳ XIII (2010 – 2013); Tập trung công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đẩy 
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mạnh sự chủ động của Đoàn khoa, nâng chấp hoạt động của Chi đoàn cán, thực hiện và 
tham mưu tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

4. Triển khai hướng dẫn mỗi Chi đoàn, Đoàn khoa, trung tâm thực hiện ít nhất 
một công trình thanh niên, mỗi đoàn viên thực hiện phần việc thanh niên tham gia phát 
triển nhà trường, khoa, trung tâm; tập trung các công trình tham gia giải quyết các vấn 
đề của đơn vị, của cộng đồng. 

5. Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động do cấp Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí 
Minh, Thành Đoàn phân công. 

 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

 1. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 
lời Bác”: 

 - Triển khai, quán triệt, hướng dẫn và hỗ trợ mỗi Đoàn khoa, trung tâm có một 
cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi Chi đoàn đều 
đăng ký các công trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiến đến 
ngày hội “Chi đoàn làm theo lời Bác”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập 
chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” 

- Tổ chức đăng ký Công trình thanh niên, phần việc thanh niên “Làm theo lời 
Bác” cấp Đoàn Đoàn khoa, Trung tâm đặc biệt là Chi đoàn và đoàn viên thông qua 
chương trình rèn luyện đoàn viên với các nội dung tập trung vào đức tính “Cần, Kiệm” 
trong học tập và trong lao động. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, quán triệt 
đến các Đoàn khoa, trung tâm việc vận động sinh viên tham gia và thực hiện đúng nghi 
thức khi tham gia lễ chào cờ. 

 

- Đoàn trường ban hành hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai đăng ký, theo dõi, 
bình chọn, tuyên dương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác” và tập thể “Thanh 
niên làm theo lời Bác”. Đầu tư tham gia hội thi “Tuổi trẻ Thành phố làm theo lời Bác” 
cấp Thành. 

- Tham gia hội thi học tập và làm theo lời Bác “Sáng mãi tên người” lần II do 
ĐHQG - HCM tổ chức và tham gia chương trình tuyên dương gương điển hình “Thanh 
niên ĐHQG-HCM làm theo lời Bác” lần II. 

- Thực hiện sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và 
làm theo lời Bác”. 

 

2. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt 
Nam”; Tăng cường sự chủ động của Đoàn cơ sở trong tổ chức các hoạt động giáo 
dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức - lối sống và pháp luật cho thanh 
niên trường học: 

2.1- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt 
Nam”: 
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- Tổ chức thành lập Câu lạc bộ những người tình nguyện thắp sáng ước mơ cấp 
trường, thí điểm thành lập Câu lạc bộ thắp sáng ước mơ tại một số khoa, trung tâm gồm: 
quý  thầy cô là lãnh đạo trường, khoa, trung tâm, quý thầy cô là nhân chứng lịch sử 
trong đấu tranh giải phóng đất nước, cựu sinh viên tiêu biểu, sinh viên xuất sắc nhất 
khoa, sinh viên tốt nghiệp huy chương vàng, huy chương bạc, sinh viên 3 tốt -  5 tốt, 
giảng viên trẻ tiêu biểu các cấp, cán bộ giảng viên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm 
theo lời Bác, cán bộ đoàn tiêu biểu, … 

- Đoàn trường tiếp thực thực hiện và nhân rộng chương trình thắp sáng ước mơ 
Tuổi trẻ Việt Nam “Back to school” tại các trường THPT trên địa bàn thành phố và các 
tỉnh lân cận. 

- Đoàn khoa, trung tâm tổ chức ít nhất một chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 
trẻ Việt Nam” tại đơn vị với nội dung: giao lưu giữa giảng viên trẻ, các điển hình gương 
sáng sinh viên với sinh viên các khóa, thực hiện nội dung ký kết với các Đoàn trường 
THPT đã ký kết trong chương trình “Back to school” và trao tặng các suất học bổng 
“Thắp sáng ước mơ” cho học sinh vượt khó. 

 

2.2- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 

- Phát huy Chi đoàn cán bộ trẻ có chuyên môn trong việc đầu tư, hướng dẫn cho 
các Đoàn khoa, trung tâm tổ chức tuyên truyền vận động sinh viên tìm hiểu chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi Đoàn khoa, trung tâm tìm giải pháp tổ chức 
Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với 
đơn vị và sinh viên đơn vị.  

- Tổ chức thực hiện hệ thống nội dung thông tin tuyên truyền và tham gia tốt các 
hoạt động do cấp Thành phân công nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành 
công và Quốc khánh 02/9 và chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề 
“Tự hào công dân Việt Nam, hướng về Thủ đô ngàn năm tuổi” (từ 15/8 - 15/10/2010): 
chương trình“Sinh viên Thành phố chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”. 

 - Đoàn khoa, trung tâm chủ động tham mưu cho Chi ủy - Ban chủ nhiệm khoa tổ 
chức hội nghị - diễn đàn “Nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe”, các diễn đàn “sống 
đẹp”, diễn đàn “Giái pháp sinh hoạt Chi đoàn hiệu quả”, … tổ chức gặp gỡ  trao đổi 
chia sẻ về cuộc sống, học tập, chính sách với các bạn sinh viên dân tộc thiểu số. 

- Đoàn trường tổ chức triển khai tìm hiểu và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, tổ chức hội nghị thông tin thời sự, kinh tế, xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn – 
Hội các cấp. 

- Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cán bộ trẻ với lãnh đạo nhà trường nhằm nắm 
bắt nguyện vọng và đưa ra phương hướng, nội dung hoạt động cho khối cán bộ trẻ. 

 

2.3- Giáo dục truyền thống: 

- Cấp trường tăng cường giáo dục truyền thống anh dũng của dân tộc trong qua 
trình đấu tranh dành độc lập, gìn giữ và xây dựng đất nước thông qua các hoạt động lễ 
hội, hệ thống thông tin tuyên truyền cờ phướn, bandroll, website, forum,….. 
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- Đoàn trường phối hợp với bộ môn lý luận chính trị thực hiện chương trình 
“Hành trình đến với bảo tàng”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến với 
di tích lịch sử” gắn với sinh hoạt Chi đoàn, làm công tác xã hội, tình nguyện,… 

- Đoàn khoa tăng cường các hoạt động giáo dục ngành nghề, tổ chức định kỳ các 
hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, thành lập khoa, trung tâm nhằm nâng cao sự 
tự hào của bản thân về đơn vị, về ngành nghề thông qua các hoạt động hội thi tìm hiểu 
về ngành nghề, lễ hội kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, tổ chức thi viết tìm hiểu về đơn vị, 
v….v…. 

- Tổ chức các hoạt động nhớ ơn thầy cô nhân kỷ niệm Ngày hiến chương nhà 
giáo Việt Nam 20/11 với nhiều hình thức và nội dung phong phú như: làm thiệp tặng 
thầy cô, thi viết về mái trường và thây cô, tổ chức giao lưu đối thoại tri ân thầy cô,… tổ 
chức thăm và tri ân quý thầy cô đã nghỉ hưu. 

- Tham gia tốt đợt hoạt động cấp Thành kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh: 

+ Ngày hội Bí thư Chi đoàn trường học lần IV – năm 2011 

+ Các diễn đàn thanh niên “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh”, “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi” 

+ Tham gia hội thi tìm hiểu truyền thống 80 năm của Đoàn, xem phim truyền thống, tích 
cực tham gia cuộc vận động , … 

 

2.4- Giáo dục đạo đức - lối sống: 
- Triển khai, quán triệt Nghị quyết 08/NQ – BCH của Ban Chấp hành Thành 

Đoàn về đẩy mạnh công tác giáo dục giai đoạn 2009 – 2012; tăng cường tuyên truyền, 
vận động và tổ chức tọa đàm về “Văn hóa đọc” trong đoàn viên sinh viên trường. 

- Tổ chức tuần lễ thanh niên học sử và tổ chức hội thi “Trang sử vàng Việt Nam” 
lần V năm 2011. 

 - Đoàn trường, Đoàn khoa, trung tâm tăng cường tuyên dương, giới thiệu những 
gương điển hình trong học tập, hoạt động Đoàn – Hội sinh viên, hoạt động tình 
nguyện,…. Thông qua các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, các diễn đàn gặp gỡ 
đối thoại, thông qua hệ  thống thông tin, website của trường, khoa, trung tâm. Mỗi Đoàn 
khoa, trung tâm tìm giải pháp giúp sinh viên nâng cao nhận thức và thực hiện ý thức 
công dân phù hợp với sinh viên của mỗi đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện “Bản tin Đoàn – Hội làm theo lời Bác” tại Đoàn - Hội sinh 
viên trường và các Đoàn khoa, trung tâm và xây dựng thực hiện “Văn phòng Đoàn – 
Hội sinh viên sạch đẹp – văn minh”. 

 - Thực hiện cuộc vận động 4 không “Không nói tục, không xả rác, không hút 
thuốc và không vi phạm luật giao thông”, mỗi Chi đoàn tổ chức triển khai cuộc vận 
động đến từng đoàn viên trong Chi đoàn và tiến hành đăng ký với Đoàn khoa thực hiện 
“Chi đoàn không rác”, “Chi đoàn không thuốc lá”, “Chi đoàn văn hóa”,……với giải 
pháp phân công nhắc nhở chi đoàn sau mỗi giờ giải lao và mỗi giờ học,… 
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* Giáo dục pháp luật: 

- Phối hợp với phòng công tác Chính trị - sinh viên tổ chức các buổi tuyên truyền 
về luật giáo dục, luật nghĩa vụ quân sự, nội quy học đường, luật giao thông đường bộ 
thông qua các đợt học tập trung, hệ thống thông tin của các khoa, trung tâm, website, 
forum……. 

- Tham gia ngày hội “Tìm hiểu pháp luật” do ĐHQG-HCM tổ chức. 

- Phối hợp với công an thành phố tổ chức các nội dung hoạt động tuyên truyền 
giáo dục pháp luật cho sinh viên. 

- Tổ chưc đội hình sinh viên tình nguyện “Văn hóa giao thông” tham gia hướng 
dẫn người đi bộ sang đường đúng theo luật giao thông đường bộ tại 3 cổng của trường. 

3. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc: 

3.1- Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đội hình sinh viên tình nguyện “Văn minh 
học đường” nhắc nhở việc đeo thẻ của sinh. 

- Tổ chức diễn đàn cấp trường về việc tổ chức thực hiện và quán lý chương trình 
“15 ngày công tác xã hội” của sinh viên nhằm đưa ra phương thức thực hiện 15 ngày 
công tác xã hội đa dạng, nội dung phong phú, với mục tiêu tạo sự chủ động cho Đoàn 
khoa, Chi đoàn, sinh viên chủ động tìm kiếm các nội dung công tác xã hội, tình nguyện 
phù hợp với năng lực và kế hoạch của bản thân. Tổ chức ký kết với các bảo tàng, Đoàn 
Sở Lao động thương binh xã hội, Đoàn Công ty Công viên cây xanh thành phố,… trong 
việc phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện 
công tác xã hội của sinh viên. Thực hiện cẩm năng thực hành công tác xã hội. 

- Phối hợp với Hội sinh viên thành lập “Tổ phát thanh sinh viên” với nhiệm vụ 
thống tin đến các bạn sinh viên những chủ chương chính sách của nhà nước, nhà 
trường, chiến lược phát triển của nhà trường …… các thông báo liên  quan đến học vụ 
của sinh viên, công tác sinh viên như lịch khám sức khỏe, … nhằm hạn chế tối đa việc 
sinh viên bị tạm đình chỉ học tập vì những lý do trên. 

- Triển khai lấy ý kiến của sinh viên về việc hoạt động của các phong ban có liên 
quan đến sinh viên để tham mưu cho nhà trường các giải pháp để sinh viên ngày càng 
được ý thức hơn và hoạt động của nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn. 

- Phối hợp với công đoàn thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm 
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào 3 trách nhiệm: “Trách nhiệm 
với vản thân – trách nhiệm với sinh viên – trách nhiệm với đơn vị”. 

 3.2. Xung kích tình nguyện vì cộng đồng: 

- Chỉ đạo tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010. 

- Tăng cường đầu tư về nội dung, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường 
xuyên trong việc xây dựng môi trường học đường Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh trong 
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và ngoài khuôn viên trường như tổ chức: ngày chủ nhật xanh, tuần lễ không rác, xóa các 
bảng quảng cáo sai quy định,…. 

- Tăng cường các nội dung hoạt động tình  nguyện gắn với phát huy chuyên môn 
của đoàn viên, sinh viên trong phục vụ nhà trường, các đơn vị kết nghĩa và xã hội. 

3.3. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa: 

- Phát động cho Chi đoàn tham gia chương trình hành động “Nghĩa tình biên 
giới – hải đảo”. 

- Phối hợp với tổ bảo vệ của trường thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện 
“Văn minh học đường” tuyên truyền, phòng chống và giữ gìn an ninh trật tự trong 
khuôn viên trường. 

- Phối hợp với Công an thành phố thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ 
thành phố xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. 

- Thành lập các tổ, nhóm tích cực tham gia phản tuyên truyền, đấu tranh với các 
luận điệu xuyên tạc nhằm tác động đến sinh viên, học sinh, nhất là nhân dịp các ngày lễ 
lớn trong năm.  

4. Phong trào 4 đồng hành với thanh niên mưu sinh, lập nghiệp: 

4.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, 
chuyên môn, nghiệp vụ, mưu sinh lập nghiệp: 

- Phát huy, nâng chất và nhân rộng các cuộc thi học thuật trong sinh viên đảm 
bảo mỗi Đoàn khoa, trung tâm tổ chức một cuộc thi học thuật trong năm học với 
phương châm gắn với thực tiễn, gắn với doanh nghiệp. 

- Tăng cường hướng dẫn cho Đoàn khoa, trung tâm và Chi đoàn giải pháp cho 
Chi đoàn nâng cao chất lượng học tập của đoàn viên, sinh viên trong Chi đoàn, giảm tối 
đa các trường hợp bỏ học, thi rớt, bỏ thí nghiệm,… thông qua các phong trào: đôi bạn 
cùng tiến, nhóm học cùng tiến,… các giải pháp sáng tạo, phù hợp với Chi đoàn. 

- Triên khai đến các Đoàn khoa, trung tâm hướng dẫn việc ký kết hỗ trợ hoạt 
động giữa các Chi đoàn khóa trên với các Chi đoàn tân sinh viên – K2010 với nội dung 
tùy thuộc vào tính chất và đặc thù của từng khoa và ngành. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và việc làm của trường tăng 
cường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các buổi seminar giới thiệu về các công 
nghệ liên quan đến chuyên ngành. – tăng cường các chương trình phối hợp với các 
doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn học bổng cho cán bộ Đoàn, Hội cũng như sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ và Festival sáng tạo trẻ cấp trường 
dành cho sinh viên và cán bộ trẻ. 

- Tổ chức thành công cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Đại học Quốc gia 
Tp.HCM”. Tham gia Hội thi tiếng anh do ĐHQG - HCM tổ chức. 
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4.2. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống 
văn hóa tinh thần: 

- Chỉ đạo các Đoàn khoa, trung tâm thông qua các đơn vị kinh tế, xã hội, hội cựu 
sinh viên vận động các suất học bổng cho sinh viên còn gặp khó khăn của đơn vị. 

- Chỉ đạo các Đoàn khoa, trung tâm hỗ trợ Hội sinh viên và là nòng cốt thành lập 
các Câu lạc bộ – đội – nhóm sở thích – tình nguyện – học thuật nhằm tạo các các sân 
chơi phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia tình nguyện cũng như rèn luyện kỹ năng của các 
bạn sinh viên. 

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên thực hiện chương trình xe về quê ăn 
Tết với mức giá hỗ trợ và tặng vé xe miễn phí cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. 

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên và việc làm của trường trong công tác 
hỗ trợ sinh viên về việc làm, chỗ trọ, học bổng, đề xuất kiến nghị nhà trường hỗ trợ học 
bổng, nguồn quỹ vay cho các bạn sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn. 

 - Phối hợp với Ký túc xá, Hội sinh viên trường tăng cường tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên trong ký túc xá. 

 4.3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, 
đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên: 

- Phối hợp cùng Hội sinh viên vận động thành lập các âu lạc bộ – Đội – Nhóm sở 
thích – tình nguyện – học thuật nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia rèn luyện kỹ 
năng, rèn luyện nhân cách và năng cao kỹ năng học tập,… 

- Trung tâm hỗ trợ sinh viên tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm 
cho sinh viên như: “Kỹ năng nói chuyện trước công chúng”, “Kỹ năng làm việc nhóm”, 
“Kỹ năng tìm học bổng, việc làm”,…. 

- Phối hợp với phòng Quan hệ quốc tế tổ chức các chuyên đề về “Kỹ năng giao 
tiếp quốc tế”, “Văn hóa của các nước Đông Nam Á”,… tổ chức đội hình sinh viên tình 
nguyện chuyên ngữ, tình nguyện giới thiệu về trường cho các đoàn khách Quốc tế đến 
thăm và làm việc với nhà trường. 

- Tổ chức các hoạt động phối hợp với Ban Quốc tế Thành Đoàn, nhằm trang bị 
cho các bạn sinh viên những kiến thức về quan hệ Quốc tế cũng như trao đổi kinh 
nghiệm trong hoạt động. 

 - Các đơn vị chủ động trang bị kỹ năng về tin học, tiếng Anh chuyên ngành, giao 
tiếp thông qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm học 
thuật tại các đơn vị. 

 * Công trình thanh niên: 

- Triển khai hướng dẫn mỗi Chi đoàn, Đoàn khoa, trung tâm thực hiện ít nhất 
một công trình thanh niên, mỗi đoàn viên thực hiện phần việc thanh niên tham gia phát 
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triển nhà trường, khoa, trung tâm; tập trung các công trình tham gia giải quyết các vấn 
đề của đơn vị, của cộng đồng. 

+ Thực hiện 04 Công trình Thanh niên cấp trường chào mừng kỷ niệm 80 năm 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011): 

• Quy trình hóa hoạt động của Đoàn - Hội sinh viên trường 
• Xây dựng mô hình quản lí hoạt động ngoại khóa của sinh viên 
• Xây dựng chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên 
• Đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong trường 

+ Mỗi Đoàn khoa, trung tâm, Chi đoàn đăng ký ít nhất một công trình thanh niên 
với các nội dung gợi ý như sau: 

• Xây dựng khuôn viên khoa, trung tâm “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” 
• Xây  dựng văn phòng Đoàn – Hội sinh viên “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” 
• Chi Đoàn không rác, văn hóa, không thuốc lá,……  
• Chi đoàn đăng ký đạt danh hiệu học tập, gắn với danh hiệu lớp theo hướng dẫn 

của Ban giám hiệu trường (bắt buộc với Chi đoàn), Chi đoàn không có sinh viên bị sử 
lý học vụ,…. 

• Các công trình thanh niên gắn với tình nguyện, vắn với chương trình 15 ngày 
Công tác xã hội,…… công trình gắn với việc giải quyết các vấn đề của xã hội,… 

5. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội sinh viên phát triển, mở rộng mặt trận tập 
hợp sinh viên: 

- Phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cấp trường nhằm trang bị kỹ 
năng và chuẩn bị đội ngũ kế thừa cũng như chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn trường 
nhiệm kỳ XII (2010 – 2013). 

- Đào tạo và phân công cán bộ Đoàn ưu tú, có năng lực tham gia các công tác 
Hội và tham gia vào các Câu lạc bộ – Đội  - Nhóm. 

- Quán triệt ở các Đoàn khoa, trung tâm chuyển hoạt động phong trào cho Chi 
hội, Liên Chi hội sinh viên khoa, trung tâm. Tăng cường hỗ trợ hướng dẫn cho phong 
trào của Hội sinh viên tại đơn vị phát triển. 

5. Công tác xây dựng Đoàn: 

5.1- Công tác tập hợp thanh niên: 

 - Củng cố hoạt động của 2 tổ Trung Kiên gắn với hoạt động của Chi bộ sinh viên 
1 và chi bộ sinh viên 3. 

 - Chỉ đạo Đoàn khoa, trung tâm hỗ trợ Hội viên trong công tác phát triển Hội 
viên mới và đảm bảo 100% Đoàn viên phát triển từ Hội viên. 

 - Chỉ đạo mỗi khoa, trung tâm thành lập một câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, và 
câu lạc bộ sở thích (văn nghệ, thể dục thể thao,….) tạo cơ chế và hướng dẫn tạo tính chủ 
động và sức sống cho các Câu lạc - Đội - Nhóm. 

 - Tổ chức tọa đàm cán bộ Đoàn - Hội từ cấp cơ sở nhằm tìm ra giải pháp hiệu 
quả trong sinh hoạt Chi đoàn – Chi Hội – Lớp. 
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 b. Xây dựng Đoàn về mặt tư tưởng chính trị: 

 - Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 
trong năm học theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn: 
 

+ Đợt 1: Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai (tháng 9, 10/2010). 
 
+ Đợt 2: Tự hào người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2011). 

 - Triển khai thực hiện chuyển tải đến đoàn viên các chuyên đề lý luận chính trị 
mới của Trung Ương Đoàn với hình thức đa dạng, phong phú phù hớp với đặc thù và 
điều kiện của sinh viên từng đơn vị. 

 - Tổ chức thành lập lại Câu lạc bộ lý luận trẻ, tổ chức các buổi diễn đàn, trao đổi 
với các nhân chứng lịch sử, trao đổi thông tin với quý thầy cô, đại biểu có khả năng 
hoặc chuyên ngành có liên quan để nâng cao khả năng và kinh nghiệm lý luận. 

- Củng cố và tổ chức tập huấn cho tổ công tác sinh viên.  

 - Sử dụng hiệu quả thông tin trong đoàn, phấn đấu phát hành bản tin Đoàn – Hội 
và hoạt động sinh viên. 
 

c. Xây dựng Đoàn về tổ chức: 

 * Công tác đoàn viên:  

 - Xây dựng mới chương trình rèn luyện đoàn viên theo hướng dẫn của Trung 
Ương Đoàn. 

 - Quán triệt công tác tổ chức phân loại đoàn viên, ban hành hướng dẫn mới phù 
hợp với chương trình rèn luyện đoàn viên. 

 - Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Ban thường vụ Đoàn trường với cán bộ Đoàn từ 
cấp Chi đoàn. 

 - Củng cố, xây dựng nội dung phương hướng phù hợp với hoạt động của Chi 
đoàn cán bộ tại các khoa, trung tâm và Chi đoàn cán bộ phòng ban. 

 - Tổ chức gặp gỡ cán bộ Đoàn là tân sinh viên từ đó thành lập Ban sinh viên Cơ 
sở II và các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm cho các bạn sinh viên năm nhất tại Cơ sở II – Dĩ 
An – Bình Dương. 

 - Tổng điều tra về số lượng đoàn viên trong toàn trường. 

 - Tổ chức tập huấn tập trung cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp khoa, trung tâm trở 
lên. 

* Công tác Chi đoàn, Đoàn cơ sở:  

- Xây dựng, triển khai và tập huấn thực hiện đồng bộ Chi đoàn 3 tiêu chí. 

- Quán triệt công tác chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, tăng cường hướng 
dẫn và tạo sự chủ động cho Đoàn khoa, trung tâm, tập trung đầu tư cho hoạt động của 
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Chi đoàn, đầu tư cho công tác cán bộ Đoàn từ cấp Chi đoàn. Chỉ đạo các Đoàn khoa chủ 
động đăng cai các hoạt động trọng tâm cấp trường. 

- Củng cố công tác Đoàn vụ, chuyển sinh hoạt Đoàn, xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu đoàn viên (CTTN), hệ thống văn thư lưu trữ thống nhất trong toàn đoàn. 

- Điều chỉnh hướng dẫn phân loại Chi đoàn và Đoàn khoa, trung tâm. 

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng và lý luận cho Bí thư Chi đoàn. 

d. Đoàn tham gia xây dựng Đảng: 

 - Phối hợp với 4 Chi bộ sinh viên trong công tác tổ chức các hoạt động tu dưỡng 
rèn luyện cho Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, phân công Đảng viên trẻ tham gia công 
tác Đoàn - Hội sinh viên. 

 - Tổ chức cho Đoàn viên ưu tú gặp gỡ các Chi bộ sinh viên, Đảng ủy nhà trường. 
Qua đó giải đáp thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu nguyện vọng của 
Đoàn viên ưu tú. 

 - Củng cố, thành lập 2 tổ Trung kiên phù hợp với đặc thù của 2 Chi bộ sinh viên 
1 và 4 nhằm theo dõi bồi dưỡng hiệu quả Đoàn viên ưu tú, tích cực. 

 - Tổ chức tọa đàm tìm giải pháp và nội dung hoạt động của các đội, nhóm, tổ tu 
dưỡng rèn luyện. 

 - Tham mưu cho Đảng ủy trường tổ chức gặp gỡ Đảng viên là tân sinh viên qua 
đó trao đổi về thực hiện trách nhiệm của người đảng viên và tiếp tực rèn luyện phấn đấu 
và phát huy trong môi trường rèn luyện của Đoàn – Hội sinh viên. 
 

 d. Công tác kiểm tra: 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đoàn trường. 

 - Tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra của trường và đồng 
chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa, trung tâm phụ trách công tác kiểm tra sau Đại 
hội. 

 - Tổ chức kiểm tra theo các chuyên đề. 

 * Tháng 9,10: Công tác Đại hội Chi đoàn, Đoàn khoa, trung tâm, triển khai 
chương trình rèn luyện đoàn viên. 

 * Tháng 11,12/2009: Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XIII (2010 – 2013) 

 * Tháng 3/2010: Đợt hoạt động Tháng Thanh niên chào mừng kỷ niệm 80 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011). 

 * Tháng 4/2010: Kiểm tra công tác năm 
 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO: 

 - Rút kinh nghiệm công tác phân công cụm hoạt động và vai trò của đồng chí Ủy 
viên Thường vụ phụ trách cụm. 
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 - Tăng cường rà soát và củng cố, kiện toàn Ban chấp hành Đoàn các cấp kịp thời. 

 - Chấn chỉnh và duy trì chế độ hội họp của Ban Thường vụ 01 tuần/lần, thực hiện 
giao ban với Ban thư ký Hội sinh viên trường 01 tháng/lần. 

 - Tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XIII (2010 – 2013). 

 - Tăng cường các hoạt động phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường như 
Công Đoàn trường, Hội cựu chiến binh trường. 

 - Củng cố công tác thông tin báo cáo giữa các cấp bộ Đoàn, đảm bảo chế độ 
thông tin báo cáo với Đoàn cấp trên. 

IV. HOẠT ĐỘNG CẤP TRƯỜNG:  

 - Ngày hội “Chi Đoàn làm theo lời Bác” lần 1 năm 2011 

- Cuộc thi “Thanh niên làm theo lời Bác” cho Chi đoàn cán bộ lần I - 2011. 

 - Mỗi Đoàn khoa, trung tâm tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học 
Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 - Mỗi Đoàn khoa, trung tâm tổ chức ít nhất một hội thi học thuật chuyên ngành. 

 - Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ và Festival sáng tạo trẻ năm 2011. 

V. CHỈ TIÊU NĂM HỌC: 

 1. Vận động tham gia 50 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. 

 2. Mỗi Đoàn khoa, trung tâm tổ chức một chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi 
trẻ Việt Nam” trong năm học. 

 3. Phát triển 200 đoàn viên mới trong đó 100 đoàn viên lớp 80 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 4. Thành lập ít nhất 01 Câu lạc bộ những người tình nguyện Thắp sáng ước mơ. 

 5. Ít nhất mỗi Đoàn khoa, Trung tâm đăng ký thực hiện 01 công trình Thanh 
niên, 70% tổng số Chi đoàn đăng ký thực hiện Công trình Thanh niên. 
 

 Ý KIẾN ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG 
      BÍ THƯ 

(Đã ký)              (Đã ký) 

 

      PGS.TS VŨ ĐÌNH THÀNH                                         TRẦN ANH CƯỜNG 

 Nơi nhận: 
- Ban TNTH Thành Đoàn (báocáo) 
- Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM (Báo cáo) 
- Đảng ủy – BGH trường (báocáo) 
- P.CTCT-SV (thông tin phối hợp) 
- Hội sinh viên (phối hợp) 
- Cơ sở Đoàn (thực hiện) 
- Lưu VP 


