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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 

   

Năm học 2018 - 2019 là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2019. Ban Chấp hành Đoàn 

trường Đại học Đồng Tháp xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 

CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC “NĂM TUỔI TRẺ TÌNH NGUYỆN VÀ SÁNG TẠO” 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại 

hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, Đại hội Đoàn trường lần thứ VII trong đoàn 

viên, thanh niên. Tổ chức hướng dẫn và nhân rộng các gương tập thể, các nhân 

thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

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

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế 

hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 01-CT/ĐTN của Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn về 8 điều nên và không nên làm của cán bộ đoàn. 

2. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn, đẩy mạnh việc giới thiệu 

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường công tác quản lý đoàn 

viên, triển khai hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên" giai đoạn 2018 – 

2022. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn. Tăng cường công tác đào 

tạo, rèn luyện kỹ năng, học tập bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đoàn viên, sinh 

viên. 

3. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt", "Sinh 

viên nghiên cứu khoa học",  phát huy gương sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Kết 

nối, phát huy vai trò giảng viên trẻ trong hoạt động đoàn từng đơn vị. Tạo điều 

kiện tốt nhất cho các mô hình CLB, đội, nhóm sinh hoạt học thuật, sỡ thích hoạt 

động 
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4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo trong học tập 

và rèn luyện. Từng bước nâng chất hoạt động tình nguyện gắn với phát huy chuyên 

môn, chuyên ngành từng đơn vị.  

5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giới thiệu, tư vấn về việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Khuyến khích, tạo môi trường cho sinh viên tham gia các hoạt động lập 

nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các dự án, cuộc thi cấp Tỉnh và khu vực. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 

- Chỉ tiêu 1: 100% Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền về học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Chỉ tiêu 2: Vận động ĐVTN đề xuất ít nhất 200 ý tưởng, sáng kiến. 

- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu ít nhất 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương;                        

10 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 

- Chỉ tiêu 4: Phối hợp tổ chức ít nhất 03 hoạt động hỗ trợ sinh viên nâng cao 

trình độ ngoại ngữ, tin học và khởi nghiệp. Hoàn thành ít nhất 40 đề tài NCKH các 

cấp. Trong năm có trên 30 bài báo, bài viết được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu khoa 

học trong và ngoài nước. 

- Chỉ tiêu 5: Tổ chức ít nhất 01 hoạt động Ngày hội việc làm, kết hợp tập huấn 

hoặc báo cáo chuyên đề về rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên                        

sau tốt nghiệp. 

- Chỉ tiêu 6: Duy trì và hoạt động hiệu quả 03 công trình thanh niên: xây dựng 

ít nhất 05 “Ngôi nhà 3.000 đồng”,  hỗ trợ cho ĐVTN khó khăn mượn ít nhất 20 lượt 

“Quỹ giúp bạn vượt khó”, tiếp nhận và trao tặng ít nhất 1.000 tặng phẩm “Món quà 

tình bạn” . 

- Chỉ tiêu 7: 100% Bí thư chi đoàn được tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác Đoàn, Hội. 

- Chỉ tiêu số 8: Giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. 

- Chỉ tiêu 9: Thành lập được 02 CLB sinh hoạt học thuật kiểu mẫu cấp khoa 

gắn với các chuyên ngành đặc thù từng đơn vị. 

II. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN VÀ MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ  

1.  Công trình 1: Thực hiện Video Clip phóng sự 10 năm mô hình "Ngôi nhà 

3.000đ" trị giá 20 triệu đồng. 

2. Công trình 2: Thành lập mô hình "Cửa hàng 0 đồng": phát triển nâng chất 

từ mô hình "Món quà tình bạn", đây là cửa hàng được mở định kỳ tháng/01 lần vào 

sáng Thứ 6 cuối tháng. Cửa hàng là nơi trưng bày, tập hợp các vật phẩm như: dụng 
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cụ tài liệu học tập, quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm... được bán với giá 0 đồng. 

Mỗi bạn SV khi vào được chọn 02 món đồ mình yêu thích mang về. 

3. Công trình 3: Tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 10 triệu đồng cho sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn. 

 * Mô hình đột phá:  

 1. Tổ chức "Liên hoan các Câu lạc bộ đội nhóm" trong Tỉnh Đồng Tháp 

nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam(09/01/1950-09/01/2018)  

 2. Thực hiện 16 ấn phẩm tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước, các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học,hoạt động 

Đoàn-Hội tại trường dưới hình thức các Infographic, videoclip, tranh ảnh... 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác giáo dục  

- Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

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

trong ĐVTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Sử dụng có hiệu quả bộ công cụ bài 

giảng 6 bài học lý luận chính trị trong tình hình mới cho ĐVTN do Trung ương 

Đoàn biên soạn. 

- Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN, học tập, 

quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn 

tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, chú trọng đổi mới cách thức học tập Nghị quyết; triển 

khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 215-KH/TĐTN-TG, ngày 

29/01/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Chương trình hành động số 

33-CTr/TWĐTN-BTG, ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. 

- Tăng cường giáo dục truyền thống quê hương, đất nước thông qua các hoạt 

động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, Hội như: kỷ niệm 89 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 88 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)… Tổ chức tốt 

các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi tặng quà 
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cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến 

tri ân” các anh hùng, liệt sỹ dịp 27/7. 

- Tổ chức các hoạt động tạo điều kiện, môi trường cho ĐVTN rèn luyện 

trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tăng cường các hoạt động hỗ trợ và phát huy 

sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. Kịp thời phất hiện và 

tuyên dương các cá nhân điển hình thông qua các chương trình hoạt động như 

"Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt", tăng cường tổ chức 

các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương sinh viên điển hình; cựu sinh 

viên thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên 

của trường. 

- Tiếp tục duy trì và định hướng hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ, đội nhóm 

sở thích, học thuật trong toàn Trường. Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục 

truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên; tổ chức đa 

dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật trong ĐVTN, các hội diễn, liên hoan văn 

nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng nhằm giúp 

cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, 

nhà trường và xã hội. 

- Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật lồng 

ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền luật 

an toàn giao thông “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật” thông qua các 

hội thi, diễn đàn,… 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, sử dụng có hiệu quả mạng xã 

hội để tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, Hội. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 

động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, tạo 

điều kiện, môi trường lan rộng nét văn hoá đọc sách trong toàn thể ĐVTN. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN với 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp. Nhân rộng mô hình “Phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em”, tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu, ngoại khóa, tuyên 

truyền qua hệ thống loa truyền thanh của Trường. 

- Tăng cường đẩy mạnh sáng tạo trong công tác truyền thông. Trong đó, chú 

trọng việc thiết kế, sử dụng các ấn phẩm truyền thông, các video clip, infographic, 

giáo dục trực quan và tuyên truyền trên internet. 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, 

tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện 
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- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội 

dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương. Tổ 

chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn 

an toàn giao thông, an ninh trật tự; vận động sinh viên xây dựng lối sống thanh lịch, 

văn minh, nghĩa tình; tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội. 

Mỗi ĐVTN tham gia ít nhất 02 ngày công tác xã hội. 

- Thành lập các đội hình tình nguyện chuyên từ các khoa đào tạo để tập huấn, 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho đoàn 

viên, thanh niên và người dân, tham gia tái cơ cấu nông nghiệp; tham gia xây dựng 

nông thôn mới. Tổ chức các lớp Tiếng Anh giao tiếp tại các địa phương phát triển về 

du lịch, tập huấn sử dụng máy vi tính thành thạo cho nhân dân địa phương 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì 

cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Phát huy hiệu quả kiến thức chuyên môn, ngành 

học của ĐVTN thông qua tổ chức các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, “Chiến 

dịch sinh viên tình nguyện hè”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến 

trường”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, Trung thu cho em...; 

tham gia trồng cây xanh; tổ chức các đội hình thanh niên tham gia ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai,.. 

- Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, phát huy tính sáng tạo trong các nội dung, 

phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp với khả năng của từng 

Đoàn cơ sở và đáp ứng nhu cầu xã hội. Định hướng, khuyến khích động viên tinh 

thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của ĐVTN. 

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

- Tổ chức các cuộc thi sáng tạo. Tiếp tục vận động ĐVTN tích cực chia sẻ 

thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh 

niên Việt Nam” http:ytuongsangtao.net Khuyến khích ĐVTN tham gia Hệ tri thức 

Việt số hoá. 

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, 

viên chức trẻ. Tiếp tục vận động ĐVTN đề xuất các ý tưởng trong tham gia thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập, tổ chức tọa đàm 

nghiên cứu khoa học trong ĐVTN, giảng viên trẻ, xây dựng các phần mềm khoa 

học công nghệ 4.0.  

- Tổ chức Hội thi Olympic Tin học, Olympic tiếng Anh không chuyên,… 

Khuyến khích ĐVTN nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề 

xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng,  

như đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng môi trường học tập, rèn luyện thân 

thiện, văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội,… Đồng thời, tiếp 
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tục triển khai các hoạt động nhằm phát huy ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong 

ĐVTN. 

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trường duy trì và hoạt động 

hiệu quả CLB “Sinh viên khởi nghiệp”, CLB Đọc sách, CLB Sinh viên nghiên cứu 

khoa học,.... trong ĐVTN. 

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức,ăng cường giáo dục cho ĐVTN v 

trách nhiệm của ĐVTN trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình 

hình mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa sinh viên với 

các đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới. Phát huy vai trò của ĐVTN trong việc 

phát hiện và kiên quyết đấu tranh, phản bác, ngăn chặn kịp thời các thông tin không 

chính thống, thông tin phản động phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, 

văn hoá trên không gian mạng.  

- Tiếp tục phối hợp tốt với Công an Phường 6 trong việc thăm hỏi, quản lý 

tốt”sinh viên ở ngoại trú”. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các đội hình ĐVTN tự 

quản. 

- Vận động ĐVTN tham gia phong trào “3 không” (Không thử, không trữ, 

không dùng ma tuý), tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, góp phần đảm 

bảo an ninh ký túc xá, nhà trọ khu vực Phường 6. 

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát huy sinh viên danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

như: tổ chức các hoạt động giúp ĐVTN hoàn thành các tiêu chí trong phong trào 

“Sinh viên 5 tốt”, tổ chức các hoạt động tuyên dương, tôn vinh, tọa đàm gương sinh 

viên tiêu biểu. Tổ chức hoạt động hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo khởi 

nghiệp, học tập và nghiên cứu khoa học cho ĐVTN. 

- Tạo cơ chế, khuyến khích các CLB, đội, nhóm hoạt động hiệu quả gắn với 

nhu cầu học tập và rèn luyện các kỹ năng, sở thích,... của ĐVTN.  

- Tiếp tục kết nối vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng 

khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học cho ĐVTN. Vận động nguồn lực đầu 

tư cho các ý tưởng, đề tài, đề án có tính ứng dụng thực tiễn cao. Phát huy vai trò 

của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Chú trọng 

quan tâm nhiều hơn đến các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.  

- Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình“Tiếp sức đến trường” hỗ trợ 

ĐVTN trong dịp đầu năm học gắn với việc xây dựng Ngôi nhà 3.000 đồng, mô 
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hình món quà tình bạn, Quỹ giúp bạn vượt khó. Đẩy mạnh phong trào học ngoại 

ngữ, tin học trong toàn thể ĐVTN trường. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Đổi mới các hoạt động tiếp sức mùa thi, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho ĐVTN sắp tốt nghiệp. Nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ 

ĐVTN trong việc giới thiệu việc làm bán thời gian của Đoàn, Hội.  

- Tổ chức hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về hoạt động 

khởi nghiệp. Chủ động liên kết, phối hợp tổ chức các khóa tập huấn kiến thức 

trang bị, hun đúc tinh thần, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong ĐVTN. Phát huy 

hiệu quả vai trò Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp trong việc thiết lập hệ sinh thái 

khởi nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân có đề án, ý tưởng khởi nghiệp 

tham gia các cuộc thi do các tổ chức cá nhân phát động. 

- Tiếp tục kết nối, duy trì thường xuyên với các đơn vị tuyển dụng trong việc 

tổ chức Ngày Hội tuyển dụng tại trường cho ĐVTN năm cuối. Duy trì và phát huy 

hiệu quả các kênh thông tin về tuyển dụng cho ĐVTN qua hệ thống website, mạng 

xã hội... Tăng cường tính hợp tác, kết nối với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp 

tiềm năng.  

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc 

sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

- Tổ chức các chương trình giáo dục, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho 

ĐVTN. Tổ chức các chuyên đề ngoại khoá về kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng sống, 

kỹ năng ứng xử văn hóa trong các hoạt động tập thể của Đoàn, Hội.  

- Truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu, thuốc lá 

và các chất kích thích. Tiếp tục triển khai định hướng các chương trình giáo dục 

giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong 

thanh niên. Tuyên truyền, vận động 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.  

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội trại truyền thống cho cán bộ, ĐVTN. Tạo môi 

trường cho ĐVTN thực hành các kỹ năng xã hội. 

- Đa dạng hoá các loạ hình hoạt động văn hoá, thể dục thể thao nâng cao chất 

lượng đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất cho ĐVTN. Vận động mỗi ĐVTN luyện 

tập thường xuyên ít nhất 01 môn thể thao. 

- Củng cố và phát huy hiệu quả tập hợp ĐVTN của các CLB, đội, nhóm sở thích. 

Tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân 

chơi hữu ích cho ĐVTN. 

4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế 
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- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức về 

quốc tế và hội nhập quốc tế cho ĐVTN: toạ đàm, diễn đàn, cuộc thi,...Chú trọng 

các nội dung liên quan đến cộng đồng ASEAN, các tổ chức, cơ chế đa phương khu 

vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và 

thách thức trong cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả CLB tiếng Anh từng bước lan rộng và nâng cao 

hiệu quả của phong trào học ngoại ngữ. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao 

lưu hữu nghị, các hoạt động tình nguyện quốc tế tại trường. 

5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng 

- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

vững mạnh. Đặc biệt là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn về chất lượng đội 

ngũ cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, có kiến thức, kỹ 

năng, nghiệp vụ công tác đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; về 

công tác phát triển, quản lý đoàn viên trên thống cơ sở dữ liệu công tác tổ chức 

Đoàn, Hội. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên ; 

không chạy theo số lượng hạ thấp tiêu chuẩn khi xem xét kết nạp thanh niên vào 

Đoàn. Nghiêm túc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 

2020 và việc đánh giá phân loại đoàn viên. Vận dụng thực hiện sáng tạo, hiệu quả 

chủ trương “1+1” phù hợp với đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá loại hình tuyên truyền việc quán triệt học 

tập 6 bài Lý luận chính trị phù hợp với đặc thù của từng đơn vị Đoàn cơ sở. Thực 

hiện tốt Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “8 điều nên và không nên 

làm”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đoàn viên là giảng viên trẻ trong hoạt động 

Đoàn. Tiếp tục hướng dẫn các Chi đoàn sử dụng hiệu quả 04 tiết học/tháng dành cho 

sinh hoạt Đoàn. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, quản 

lý đoàn viên, sinh hoạt Đoàn, Hội. Củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

đoàn định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn liền với việc giải quyết những vấn đề mà 

đoàn viên quan tâm. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn theo hướng đổi mới 

và đa dạng hóa phương pháp, hình thức. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp 

thời, trung thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của ĐVTN và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên tập 

huấn nghiệp vụ, nội dung cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện 

tốt công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu 

gương và cổ vũ phong trào thanh niên.  
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- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được 

phát triển Đảng.  

- Nêu cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội Sinh 

viên trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Sinh viên trường triển khai các hoạt 

động hiệu quả. 

 IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

1. Hội thi Olympic Tiếng Anh, Olympic Tin học dành cho sinh viên không 

chuyên, chuyên ngành lần thứ 4 (Tháng 10, 11/2018); 

2. Hội thi Sinh viên khoẻ cấp trường (Tháng 12/2018); 

3. Liên hoan các Câu lạc bộ nhân kỷ niệm 09/01/2018;  

4. Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân (Tháng 2/2019);  

5. Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu chào mừng 88 năm ngày thành lập 

Đoàn (Tháng 3/2019); 

6. Ngày hội tuyển dụng năm học 2018 - 2019 (tháng 5/2019); 

7. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 

Tháng 6/2019 - tháng 8/2019).  

8. Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên cấp trường năm 2019" 
 

 V. HOẠT ĐỘNG ĐỊNH KỲ 

1.  Tổ chức các kỳ nghỉ xanh cấp trường 

2.  Tổ chức các khóa tập huấn về khởi nghiệp và các hoạt động hỗ trợ bồi 

dưỡng sinh viên khởi nghiệp với các tổ chức: Hội đồng tư vấn khởi nghiệp phía 

Nam; Quỹ khởi nghiệp; CLB Doanh nhân trẻ; Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh Đồng Tháp... định kỳ trong năm. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019. Giao Văn phòng Đoàn - Hội 

trường là đơn vị thường trực tham mưu triển khai chương trình.  

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên triển khai chương trình. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công 

tác tại cơ sở. 
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- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức 

thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019. 

2. Liên chi đoàn các khoa 

- Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2018 - 2019 phù hợp với đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các 

hoạt động triển khai cấp trường. 

- Phối hợp với Liên chi Hội Sinh viên khoa tổ chức triển khai các nội dung 

đề ra trong chương trình. 

- Thực hiện tốt chế độ họp lệ định kỳ và tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại 

tiếp xúc với chi đoàn các khoa. 

3. Công tác thông tin báo cáo 

Ban Thường vụ Đoàn khoa gửi các văn bản về Đoàn trường (qua Egov    

đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên), cụ thể: 

- Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 

2019: gửi trước ngày 20/10/2018. 

- Báo cáo Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019: gửi trước ngày 28/12/2019 

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp khoa         

năm học 2017 - 2018: gửi trước ngày 25/4/2019 

- Báo cáo tháng (10, 11, 12/2018, 1, 2, 3, 4, 5/2019) gửi: trước ngày 05 hàng 

tháng. 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các đoàn khoa cụ thể 

hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào     

thanh niên năm học 2018 - 2019./. 

 

      Nơi nhận: 
- Tỉnh Đoàn Đồng Tháp (để  báo cáo ); 

- Đảng ủy, Lãnh đạo trường (để báo cáo); 

- Các Ban Tỉnh Đoàn (để báo cáo); 

- Liên chi đoàn (để thực hiện); 

- Website, bảng tin (để biết); 

- Lưu VT. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Hoàng Minh Trí 


