QUẬN ĐOÀN NINH KIỀU
BCH ĐOÀN TRƯỜNG
THPT CHÂU VĂN LIÊM
***
Số: 14-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Kiều, ngày 28 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2018
----------Căn cứ Kế hoạch số 19-KH/ĐTN ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ban chấp
hành Đoàn Quận Ninh Kiều về việc tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm
2018;
Căn cứ kế hoạch số 23/KH-CVL ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Trường THPT
Châu Văn Liêm về kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018;
Tiếp tục phát huy kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác Đoàn và
phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018. Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng
kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018, chào mừng kỷ niệm 87
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh
về ý nghĩa và nội dung các hoạt động “Tháng Thanh niên” của tuổi trẻ Ninh
Kiều nói chung, tuổi trẻ trường THPT Châu Văn Liêm nói riêng.
- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tạo phong trào thi đua sôi nổi chào
mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền
và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.
- Tiếp tục khẳng định sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chăm lo và tạo
điều kiện của chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác
bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018 phải được triển khai sâu
rộng và thực hiện có hiệu quả từ các chi đoàn; huy động nhiều nguồn lực cho
các hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an toàn, phát huy các nguồn lực
xã hội để chăm ho, hỗ trợ thanh niên.
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II. CHỦ ĐỀ:
“Tuổi trẻ trường THPT Châu Văn Liêm chung tay xây dựng văn minh
đô thị và bảo vệ môi trường”.
III. CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và phát động Tháng thanh niên năm
2018, tiết SHDC ngày 05/3/2018 (Thứ Hai).
2. 100% Chi Đoàn tổ chức thực hiện ít nhất 01 phần việc thanh niên về
bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
3. Tổ chức 03 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” vì văn minh trường lớp.
(Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ đội nhóm, mô hình thanh
niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao
thông, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh).
4. Tổ chức 01 hoạt động tuyên truyền về chủ quyền Biển, đảo.
5. Tổ chức sinh hoạt ý nghĩa kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn.
6. Triển khai tốt công tác phát triển đoàn viên mới, lớp Đoàn viên 87 năm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đúng theo hướng dẫn.
7. Hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới.
8. Tham gia tốt các hoạt động do quận phát động, tổ chức.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:
1. Các giai đoạn thực hiện:
a. Giai đoạn 1: Từ ngày 26/02/2017 đến 13/3/2018.
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chủ điểm: “Hành động vì văn
minh đô thị và bảo vệ môi trường”.
b. Giai đoạn 2: Từ ngày 14/3/2018 đến 31/3/2018.
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chủ điểm: “Mừng sinh nhật Đoàn”
2. Các hoạt động cụ thể:
2.1. Hoạt động cấp trường:
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về
thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Tổ chức thực hiện công trình thanh niên (Có kế hoạch riêng).
- Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét giới thiệu tham gia
lớp cảm tình Đảng năm 2018.
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- Thực hiện công văn số 378/KH-SGD ngày 08/02/2018 về việc phát triển
thanh niên năm 2018; công văn số 396/SGDĐT-CTTT ngày 13/02/2018 về việc
chấn chỉnh việc thực hiện nề nếp, kỷ cương khi tham gia các hoạt động của
ngành.
- Hoạt động NGLL tháng 3/2018: Thực hiện “Ngày làm chiến sĩ” tại TT
huấn luyện Quốc phòng, Đại học Cần Thơ (dự kiến từ ngày 04-06/5/2018).
- Tiếp tục chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn: tư vấn kiến thức
sức khỏe, vận động hiến máu tình nguyện; thăm và giúp đỡ các gia đình neo
đơn, các trung tâm bảo trợ xã hội, trường khuyết tật, trường tương lai. Tổ chức
hoạt động hỗ trợ thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo
vượt khó;
- Tập trung bồi dưỡng thanh niên tiên tiến để kết nạp Đoàn “Lớp đoàn
viên 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn của BTV Quận đoàn,
chú trọng nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu qua Đảng xem xét giới
thiệu tham gia lớp Cảm tình Đảng năm 2018. Trong đó, chuẩn bị nguồn Đoàn
viên mới để giới thiệu về Quận đoàn tổ chức lễ kết nạp (có kế hoạch riêng)
- Tổ chức các lớp học 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên học
sinh Khối 10.
- Tham gia các hoạt động do thành phố tổ chức.
- BCH Hội LHTN Việt Nam trường tiếp tục triển khai nội dung Múa Dân
vũ cho học sinh Khối 10 và tổ chức hội thi Nhảy Plashmod cho học sinh 3 Khối
(có kế hoạch riêng).
- BCH Hội LHTN Việt Nam trường tiếp tục Thăm mẹ VNAH Huỳnh Thị
Bảy trước 26/3/2018.
* Hình thức tổ chức hoạt động phải cụ thể, sinh động, sôi nổi, thể hiện
tính chủ động, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; phát huy tối đa năng lực, trình độ
của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN trong tất cả các hoạt động;
2.2. Hoạt động cấp chi đoàn:
* Hưởng ứng, tham gia tốt các phong trào thi đua sôi nổi do Đoàn cấp trên
tổ chức, phát động tập trung vào các nội dung trọng tâm như:
- Đăng ký và khởi động thực hiện các phần việc thanh niên của chi đoàn
trong năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn minh đô thị,
trường học hoặc đồng hành, giúp thanh niên tại địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh
thực hiện các phần việc, hoạt động gắn với giải quyết những vấn đề cấp thiết về
môi trường, giao thông, trật tự xã hội, chăm lo cho thanh niên học sinh có hoàn
cảnh khó khăn.
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- Tham gia các hoạt động tình nguyện trong “Tháng Thanh niên” năm
2018 phù hợp với thực tiễn, cụ thể: tham gia tốt 03 hoạt động “Ngày Chủ nhật
xanh” trong tháng gắn với thực hiện các hoạt động vệ sinh trường lớp, tích cực
phối hợp đăng ký tham gia xây dựng lớp sạch - đẹp… Tổ chức tuyên truyền về
văn hóa khi tham gia giao thông cho thanh niên, học sinh chi đoàn;
- Phát động đoàn viên thanh niên tham gia tố giác tội phạm, nâng cao hiệu
quả các đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm;
- Tham gia tốt các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tổ chức.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đoàn trường:
- Xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên năm 2018 theo công văn số
378/KH-SGD ngày 08/02/2018 về việc phát triển thanh niên năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018 triển
khai đến các chi Đoàn trực thuộc. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp trường.
- Phân công các ban chuyên môn của Đoàn trường xây dựng kế hoạch chi
tiết theo từng công việc. Phân công cán bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt
động của chi đoàn.
- Giao cho Thường trực UB Hội LHTN Việt Nam trường xây dựng kế
hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong tổ chức mình.
- Treo băng-rol khẩu hiệu tuyên truyền “Tháng Thanh niên” năm 2018.
Tăng cường viết tin, bài, hình ảnh hoạt động của đơn vị gửi về Ban Biên tập
website Quận đoàn.
- Đề nghị ban thi đua khen thưởng, kỷ luật các chi đoàn tham gia tốt và
chưa tốt các điều động của ngành theo công văn số 396/SGDĐT-CTTT ngày
13/02/2018 của Phòng Chính trị tư tưởng – sở GDĐT TP. Cần Thơ về việc chấn
chỉnh việc thực hiện nề nếp kỷ cương khi tham gia các hoạt động của ngành.
- Chuẩn bị 01 tiết mục tốp ca múa “thanh niên Việt Nam tiến bước” phục
vụ chương trình họp mặt kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tại Quận Đoàn Ninh Kiều.
- Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh niên học
sinh Khối 10, thanh niên Lớp cảm tình đoàn đợt 02 (có kế hoạch riêng).
- Tổ chức triển khai nội dung múa dân vũ cho học sinh Khối 10:
+ Thời gian: Sáng Chủ Nhật ngày 18/3/2018 tại Sân Cờ.
+ Thành phần: Đại diện 10 học sinh/ chi đoàn Khối 10.
+ Phụ trách: Cô Phạm Thuỳ Dương + Đội văn nghệ.
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2. Các Chi đoàn:
- Các chi đoàn lớp tổ chức họp lệ chi đoàn vào tiết SHCN thứ Bảy ngày
03/3/2018 tại Lớp. Triển khai kế hoạch “tháng thanh niên” năm 2018 của chi
đoàn và phân công ĐVTN tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Đoàn cấp trên
tổ chức. Giới thiệu thanh niên tham gia Lớp cảm tình đoàn đợt 02.
- Tiếp tục thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”: Lớp cảm tình đoàn đợt 02
+ Nhóm 01: Thực hiện lúc 08h00’ sáng Chủ nhật ngày 11/3/2018
+ Nhóm 02: Thực hiện lúc 15h00’ sáng Chủ nhật ngày 18/3/2018
+ Nhóm 03: Thực hiện lúc 15h00’ Chiều chủ nhật ngày 18/3/2018
+ Nhiệm vụ: Tổng vệ sinh sân trường, hành lang, cầu thang, trước cổng
trường, khu vực văn phòng 58 Ngô Quyền, …
+ Quản lý: BCH Chi đoàn giáo viên phân công Đoàn viên cùng thực hiện
và quản lý đánh giá hoạt động các thanh niên tham gia.
- Chi đoàn giáo viên gửi kế hoạch tháng thanh niên, lịch họp lệ BCH và
lịch sinh hoạt báo cáo về BTV Đoàn trường hạn cuối 05/3/2018 (Thứ Hai).
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018
của Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Châu Văn Liêm. Đề nghị BCH các chi
đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện và tham gia tốt theo tinh thần kế hoạch./.
Nơi nhận:
- BTV Quận Đoàn Ninh Kiều;
- Đảng ủy, BLĐ nhà trường;
- Công Đoàn, CTĐ;
- TTCM, GT;
- Các chi đoàn;
- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Cao Đăng Tân

TM. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG
BÍ THƯ

Trần Thị Lụa

