ĐOÀN QUẬN NINH KIỀU
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM
***
Số: 11-CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Ninh Kiều, ngày 24 tháng 9 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018- 2019
----------Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học
2018 – 2019, số 20 - CTr/ĐTN ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ban Chấp hành
Quận đoàn Ninh Kiều;
Căn cứ Kế hoạch Giáo dục năm học 2018 – 2019 số 94/KH-CVL ngày 11
tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm;
Căn cứ thực tiễn Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường trong
thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Châu Văn Liêm ban hành
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, cụ
thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 2022. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dực lý tưởng cách mạng. đạo đức,
lối sống văn hóa cho thanh niên trường học.
2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 123-KH/ĐTN ngày 20/10/2016 của
BTV Quận đoàn Ninh Kiều về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai
đoạn 2016 - 2021”, Kế hoạch số 140-KH/ĐTN ngày 29/5/2017 của BTV Quận
đoàn về việc 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”.
3. Triển khai có hiệu quả phong trào“Học sinh 3 tốt”. Tổ chức hiệu quả
các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt
động tình nguyện, hoạt động giao lưu kỹ năng, trải nghiệm để trưởng thành, các
hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
4. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên,
sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trường học. Thực hiện các
chủ trương mới về xây dựng Đoàn: chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện
đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng tổ chức Đoàn “3 chủ động”.
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
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1.1.Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ
thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 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”; Kết luận của Ban
Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng cho đoàn viên, thanh niên; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”.
1.2. Tăng cường chuyển tải nội dung học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, 6 bài học lý luận
chính trị của Đoàn bằng các hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội diễn để thu hút
đông đảo học sinh tham gia.
1.3. Tổ chức cho giáo viên trẻ, học sinh đăng ký các nội dung cụ thể học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm
theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thường xuyên rèn luyện, thực
hành các thói quen tốt. Trong đó, đoàn viên, thanh niên tập trung học tập các
chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”;
cán bộ Đoàn tập trung học tập theo chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng
tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”, “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ,
chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”. Đưa nội dung
đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn với phương châm
“Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý một tác phẩm”. Phát hiện, tuyên dương,
phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đơn vị.
1.4. Tiếp tục tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt
Nam”, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh
điển hình; cựu học sinh thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương
vượt khó, vươn lên của trường, địa phương.
1.5. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu
nước, thông qua việc các chương trình, hoạt động hành trình“Đến với bảo tàng,
đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình theo chân Bác”, “Về nguồn”, hoạt
động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lễ Thắp nến tri ân các
anh hùng liệt sĩ”; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di
tích cách mạng, di tích văn hóa. Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục đồng loạt
vào các buổi sinh hoạt dưới cờ; triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc,
lịch sử Đảng, Đoàn, Hội cho các khối lớp học sinh gắn với các ngày lễ lớn của đất
nước. Tập trung triển khai hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc
“Tự hào Việt Nam” lần thứ III.
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1.6. Kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an
ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt đối với
biên giới, hải đảo. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết
nghĩa với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động phong
trào vì biển đảo quê hương.
1.7. Tập trung các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen
“Sống và làm việc theo pháp luật” trong học sinh, trong đó tập trung về thực
hiện nội quy, quy chế nhà trường và tuân thủ luật an toàn giao thông.
1.8. Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình
thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng
internet cho học sinh; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán
bộ, giáo viên trẻ. Vận động thanh niên học sinh sống đẹp, chia sẻ, học tập những
câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội; hình thành thói quen thường xuyên đọc
sách trong học sinh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt,
mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Vận động hình thành thói quen
đọc sách trong học sinh. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không
với bạo lực học đường” nhằm chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt,
những hành động đẹp; tình bạn đẹp; kỹ năng xử lý tình huống để tránh bạo lực
học đường hoặc tham gia giải quyết, hạn chế hành vi bạo lực học đường.
1.9. Tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho học
sinh thông qua việc thành lập hệ thống cộng tác viên từ cấp chi đoàn đến trường.
2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trường học trong xây
dựng, bảo vệ tổ quốc
2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
2.1.1. 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 với biến
đổi khí hậu; giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; tham gia đăng ký hiến
máu tình nguyện; các hoạt động an sinh xã hội. Vận động mỗi đoàn viên, thanh
niên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học.
2.1.2. Tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện cho từng khối lớp:
chương trình “Xuân tình nguyện”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch
tình nguyện “Hoa Phượng đỏ”. Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của
học sinh, giáo viên trẻ trong hoạt động tình nguyện. Tổ chức các hoạt động thu
nhận ý tưởng, sáng kiến về phương thức, nội dung hoạt động tình nguyện trong
đoàn viên, thanh niên và xã hội. Nâng cao chất lượng điều phối hoạt động tình
nguyện cấp trường, qua đó đảm bảo các hoạt động trong các chiến dịch tình
nguyện có sự phối hợp chặt chẽ với cơ sở Đoàn tại địa phương.
2.1.3. Thành lập các đội hình tình nguyện chuyên về hướng dẫn trật tự An
toàn giao thông, an ninh trật tử tại cổng trường.
2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
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2.2.1. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng,
sáng kiến”. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng
kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”.
2.2.2. Tổ chức các cuộc thi, ngày hội sáng tạo, tạo môi trường để học sinh
đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học,
nâng cao kết quả học tập.
2.2.3. Đề xuất khen thưởng các giải thưởng học sinh tài năng trong lĩnh
vực học tập, nghiên cứu khoa học.
2.2.4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ý tưởng, sáng kiến của giáo viên trẻ
trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; trong cải tiến
quy trình, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ trẻ. Tạo điều kiện để
đăng ký và thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học để giải quyết những nhiệm vụ
đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tích
cực hỗ trợ, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Vận động nhà giáo trẻ tham gia
tích cực chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018.
2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
2.3.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của đoàn viên, thanh niên học sinh trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới: tuyên truyền trên website, mạng xã hội, bản tin; đưa
vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ.
2.3.2. Cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của học sinh, giáo
viên trẻ trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin
không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet,tại các trường
học, khu vực xung quanh trường học.
2.3.3.Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên trẻ trong độ
tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, khuyến khích
thanh niên tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi 17.
2.3.4. Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên học sinh hướng về
biên giới, biển, đảo của Tổ quốc: Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có cán
bộ, chiến sĩ đang công tác; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị lực
lượng vũ trang trên địa bàn. Tham gia các hành trình vì biển đảo tổ quốc.
2.3.5. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “3 không”
(không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác
tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.
3. Tổ chức thực hiện các chương trình đồng hành
3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên
cứu khoa học”
3.1.1. Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa
học trong học sinh. Mỗi câu lạc bộ học thuật có ít nhất một cán bộ, giáo viên trẻ
tham gia hướng dẫn, hỗ trợ.Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh
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thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị theo môn học, có sự
tham gia của những người có chuyên môn sâu.
3.1.2. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh sử dụng ngoại
ngữ nâng cao năng lực trình độ tiếng Anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi,
ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại
khóa thực hành tiếng Anh trong học.
3.1.3. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích
học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên học sinh; hướng dẫn vay vốn từ chương
trình tín dụng dành cho học sinh. Chú trọng hỗ trợ học sinh khó khăn, hạn chế tối đa
trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Tổ chức hiệu quả chương trình
“Tiếp sức đến trường” trong dịp đầu năm học. Tổ chức các hoạt động chăm lo học
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.
3.1.4. Tôn vinh các tấm gương học sinh, giáo viên trong học tập, rèn
luyện; danh hiệu trong học sinh; đề xuất tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.
Đồng hành với các gương học sinh được tuyên dương trong tìm kiếm các nguồn
học bổng, cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
3.1.5. Tổ chức tạo điều kiện, tạo môi trường hỗ trợ giáo viên trẻ tham gia
các hoạt động nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.
3.1.6 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh hoàn thành tiêu chí học tập
trong phong trào “Học sinh 3 tốt”. Tăng cường công tác tuyên truyền về phong
trào “Học sinh 3 tốt”, thực hiện Hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”
giai đoạn 2018 - 2022.
3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
3.2.1 Đổi mới hình thức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng
nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Chú trọng tư vấn hướng nghiệp, cung
cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu xã hội đối với các nhóm nghề
nghiệp cho học sinh.
3.2.2 Tổ chức cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm. Phát
huy các trung tâm giới thiệu việc làm của Đoàn, Hội, tăng cường hợp tác giữa
Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn
giao dịch việc làm để học sinh tìm hiểu thông tin, định hướng nghề nghiệp.
3.2.3 Tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng; kết nối, hỗ trợ
các điều kiện ban đầu cho học sinh khởi nghiệp, lập nghiệp. Triển khai có hiệu
quả các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
3.2.4 Chi đoàn giáo viên phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội
nghề nghiệp, kết nối với Đoàn trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và các cựu học sinh tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh.
3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực
hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”
5

3.3.1. Đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, vận
dụng vào các hoạt động ngoại khoá, lồng ghép trong các tiết giáo dục công dân
cho học sinh. Chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh rèn
luyện kỹ năng thực hành xã hội.
3.3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh về giới tính, sức khoẻ sinh
sản, cách tự bảo vệ và giúp bạn bè bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội;
tuyên truyền cho học sinh về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma tuý và các chất
kích thích khác. Nâng cao nhận thức của học sinh về giới tính, sức khỏe sinh sản,
phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục. Tuyên truyền vận động 100% học
sinh tham gia bảo hiểm y tế, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước.
3.3.3. Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời
sống văn hoá tinh thần và thể chất cho thanh niên, vận động học sinh luyện tập
thường xuyên 01 môn thể thao. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ,
đội, nhóm sở thích của học sinh. Tham mưu cho cấp uỷ, Ban Lãnh đạo trường
có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho học sinh.
4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học chủ động hội nhập quốc tế
Tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, tuyên truyền… để nâng
cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho thanh niên trường học, đặc biệt
các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương
khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của
Việt Nam; thời cơ và thách thức trong nền công nghiệp 4.0…
5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
5.1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ
Đoàn của các chi đoàn trực thuộc. Tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng
bí thư chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà
trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế
độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; phối hợp với ngành giáo
dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách và đề xuất bố trí
văn phòng làm việc cho tổ chức Đoàn tại trường.
5.2. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, đảm bảo đúng
nguyên tắc, quy trình và thủ thục kết nạp đoàn viên mới. Thực hiện nghiêm túc
chương trình Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc
đánh giá, phân loại đoàn viên. Chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn
viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội. Nâng cao vai trò,
trách nhiệm đoàn viên là giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn.
5.3. Triển khai Hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” giai
đoạn 2018 - 2022 đến tất cả các chi đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn theo chủ
điểm. Tiếp tục hướng dẫn các Chi đoàn sử dụng hiệu quả 02 tiết học/tháng dành
cho sinh hoạt Đoàn và giáo dục kỹ năng.
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5.4. 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.
5.5. Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức của các chi đoàn.
5.6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm bảo
công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực. Nâng cao chất lượng của các đợt
kiểm tra chuyên đề tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các
vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt
động Đoàn.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
TT
01

Nội dung
Tổ chức, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

14

Đoàn trường tổ chức diễn đàn“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với
bạo lực học đường”
Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
Tổ chức Lễ chào cờ vào thứ hai đầu tuần, đảm bảo 100% học sinh hát
đúng nhạc và lời bài Quốc ca.
Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động sáng tạo dành cho học sinh.
Đoàn trường phát động và tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên,
nhi đồng và Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp thành phố
Đoàn trường tham gia Hội thi Tin học trẻ TP Cần Thơ năm 2019
Triển khai Phong trào “Học sinh 3 tốt”
Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” và Chương trình
“Tiếp sức mùa thi”.
Đoàn trường tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng ngoại khóa cho
cán bộ Đoàn.
Triển khai thực hiện ít nhất 01 hoạt động hướng vế biển, đảo.
Tổ chức ít nhất 01 giải thể thao tại trường.
Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (Đối với Đoàn
các trường có tổ chức Đảng).
Kết nạp thanh niên vào Đoàn.
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Chi đoàn có ít nhất 01 phần việc thanh niên.
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Đoàn trường thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

17
18

Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các loại hồ
sơ sổ sách theo quy định (01 sổ).
Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi” hoặc “Cán
bộ Hội giỏi”.

19

Đoàn trường thành lập 01 câu lạc bộ kỹ năng ngoại khóa của Đoàn.

20

Đoàn trường tham gia phong trào đọc và làm theo báo Đoàn

Chỉ tiêu
giao

ĐVT

01

Cuộc

01

Cuộc

01

Cuộc

100%

Tuần

03

01
01

Cuộc
Sản
phẩm
Đội
cuộc

01

cuộc

01

Cuộc

01
01

cuộc
cuộc

02

Người

50%/TN

người
Chi
đoàn
Sổ
Chi
đoàn

10

100%
11
100%
01

cuộc

01

CLB

100%
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IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM:
1. Hoạt động tham gia cấp Quận, cấp thành phố:
1.1. Cử đội tuyển tham gia hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố
Cần Thơ lần thứ XIII - Năm 2019 (Tháng 01/2019).
1.2. Tham gia Hội thi Học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ
lần thứ V - Năm 2018 (Tháng 12/2018 đến tháng 01/2019).
1.3. Tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019 (Tháng 6/2019).
1.4. Cử Cán bộ Đoàn tham gia Lớp tập huấn cán bộ Đoàn trường học năm
2019 (Tháng 7/2019).
1.5. Tham gia Giải Bóng đá THPT năm 2019 và Hội thao Quốc Phòng an
ninh Cấp Thành phố.
2. Hoạt động cấp Trường:
2.1. Tháng 8+9/2018:
- Tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn trường học năm học 2018-2019.
- Chỉ đạo đại hội Chi đoàn, Đoàn trường.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”.
- Tổ chức vận động lồng đèn cho thiếu nhi Vui Tết Trung thu năm 2018.
- Phối hợp tổ chức “Đêm Hội trăng rằm” cho Con CBGV trường.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 9/2018.
- Thăm và tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Giai Xuân và Tiểu học
Đông Thuận.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.2. Tháng 10/2018:
- Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho Cán bộ Đoàn cấp chi đoàn.
- Hoàn thành Đại hội Đoàn trường, phát động thi đua toàn diện.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội
LHTN Việt Nam (15/10). Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam trường.
- Tổ chức Hội thi Hát Quốc ca và Hành khúc học sinh Châu Văn Liêm.
- Phối hợp tổ chức Hội khoẻ Phù đổng và Hội thao QP.AN cấp trường.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị hiệp thương Hội LHTN Việt Nam trường.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 10/2018.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.3. Tháng 11/2018:
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- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ
chức Hội thi đơn ca và Hội diễn văn nghệ 20/11.
- Tham gia chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
- Tham gia hội thi “Cán bộ đoàn giỏi” cấp quận.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/2018.
- Chỉ đạo thực hiện công trình thanh niên cấp trường chào mừng thành
công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.4. Tháng 12/2018:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS nhân ngày
thế giới phòng chống HIV/AIDS.
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Việt Nam 22/12. Thăm các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.
- Tổ chức giải bóng đá Nam, Nữ cấp trường.
- Tham gia giải bóng đá học sinh THPT Thành phố năm 2019.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 12/2018.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.5. Tháng 01 & 02/2019:
- Tham gia Hội thi “Tiếng hát HSSV lần thứ XIII” năm 2019.
- Tổ chức diễn đàn về phương pháp học tốt.
- Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 01,02/2019.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.6. Tháng 3/2019:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng thanh niên” năm 2019 và kỷ
niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 3/2019.
- Tổ chức các hoạt động 26/3; tổ chức giải bóng rổ cấp trường.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.7. Tháng 4/2019:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Quốc tế lao động 01/5.
- Tham gia Hội thi Tin học Trẻ thành phố năm 2019.
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- Tham gia “Ngày hội đọc sách” năm 2019.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 4/2019.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tháng Bộ môn.
2.8. Tháng 5, 6, 7/2019:
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới và Ngày thế
giới phòng, chống Ma túy.
- Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Hoa phượng đỏ”.
- Kiểm tra công tác Đoàn trường học năm học 2018 - 2019.
- Triển khai hoạt động Hè năm 2019.
- Tổ chức hoạt động NGLL tháng 5/2019.
- Hỗ trợ cơ sở vật chất kỳ thi tuyển sinh 10 và THPT Quốc gia.
2.9. Tháng 8/2018:
- Tham gia lớp tập huấn Cán bộ Đoàn trường học năm học 2019 - 2020.
- Tổng kết công tác Đoàn trường học năm học 2018 – 2019 và triển khai
chương trình công tác năm học 2019 - 2020.
- Củng cố thành lập BCH các chi đoàn khối 10.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp trường:
- Xây dựng và triển khai chương trình năm học và kiểm tra việc thực hiện
của các chi đoàn. Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.
- Chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động do quận tổ
chức; tổ chức tốt các hoạt động theo chủ đề năm học tại đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hoạt động trọng
tâm công tác tại các chi đoàn trực thuộc.
- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường tổ
chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức và khen thưởng các hoạt động và
phong trào năm học 2018 – 2019 (Đính kèm).
- Khen thưởng các chi đoàn có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.
2. Cấp chi đoàn trực thuộc:
- Xây dựng chương trình năm học 2018 - 2019 phù hợp với đơn vị.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Tham gia tốt các hoạt động do Quận đoàn và Đoàn trường phát động
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Trên đây là chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường
học năm học 2018 - 2019. Đề nghị BCH các chi đoàn xây dựng và triển khai và
tham gia có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
học 2018 - 2019./.
Nơi nhận:
- BTV Quận Đoàn Ninh Kiều;
- Đảng ủy, BLĐ nhà trường;
- Công Đoàn, CTĐ;
- TTCM, GT;
- Các chi đoàn;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Cao Đăng Tân
TM. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG
BÍ THƯ

Trần Thị Lụa
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