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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tháng 01/2018
--------------------------Căn cứ chương trình số 10-CTr/ĐTN ngày 24 tháng 12 năm 2017 của
BTV Quận đoàn Ninh Kiều về việc triển khai Chương trình công tác Đoàn và
phong trào TTN tháng 01/2018; Căn cứ kế hoạch số 01/KH-CVL ngày 30 tháng
12 năm 2018 của trường THPT Châu Văn Liêm,
BTV Đoàn trường THPT Châu Văn Liêm đề ra chương trình công tác
Đoàn và phong trào TN tháng 01/2018, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ - TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong
ĐVTN, hội viên, học sinh về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm như: 68 năm ngày
truyền thống HSSV (09/01/1950 - 09/01/2018), 88 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), … gắn với việc tuyên truyền vận
động ĐVTN và học sinh tích cực tham gia Bảo hiểm y tế. Đặc biệt tuyên truyền
thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Tuyên truyền chủ đề năm của Quận ủy Ninh Kiều là “Kiện toàn tổ chức
bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; tập trung
xây dựng phường văn minh”; bên cạnh đó hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc
thực hiện chủ đề năm 2018 về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu,
của cán bộ, đảng viên” gắn với việc làm tốt công tác vận động thanh niên tình
nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2018. Đặc biệt là tuyên truyền Luật
Nghĩa vụ quân sự.
- Triển khai tuyên truyền nội dung công văn số 383-CV/QU ngày
12/12/2017 của Quận ủy Ninh Kiều về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; công văn số 382-CV/QU ngày
12/12/2017 của Quận ủy Ninh Kiều về việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt
việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.
- Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân vui xuân 2018, theo
phương châm “Đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự kỷ cương, trật tự ATGT
và văn minh đô thị, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ
nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
II. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO:
1. Cấp Trường:
1.1. Công tác Đoàn:
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- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong
ĐVTN, hội viên, học sinh về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm; chào mừng kỷ niệm
68 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2018).
- Chuẩn bị tham gia tốt Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên” năm 2018
do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức theo sự chỉ đạo của BTV Quận đoàn.
- Phối hợp Ban văn thể chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Hội thi “Giai
điệu tuổi hồng” năm 2018 do Sở GDĐT TP. Cần Thơ Tổ chức.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân” năm 2018
và chăm lo cho Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên có hoàn cảnh khó khăn (Có
kế hoạch riêng).
- Triển khai tốt việc giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú
theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận đoàn.
- Chuẩn bị lực lượng hỗ trợ Hội trại tòng quân năm 2018.
- Phối hợp Hội Chử Thập đỏ tiếp tục vận động gây quỹ “Cây Mùa Xuân
2018”, Quỹ đở đầu của Tổ chuyên môn – Văn phòng cho học sinh khó khăn
năm học 2017 - 2018.
- Tiếp tục phối hợp Công an Phường, Công An Quận tổ chức tuyên truyền
trong ĐVTN học sinh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội kết hợp với
các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị. Đặc biệt, là
tại các tuyến đường, hẻm “An toàn - Xanh - Sạch” trên địa bàn.
- Chuẩn bị kết nạp Đoàn viên mới Lớp cảm tình đoàn đợt 01.
- Thực hiện Kế hoạch NGLL tháng 01-02/2018 (theo kế hoạch riêng)
- Hỗ trợ các hoạt động của Tháng bộ Môn 01/2018.
- Tham gia các hoạt động do thành phố tổ chức.
1.2. Công tác Hội:
- Tiếp tục thăm và tặng quà Mẹ VNAH Huỳnh Thị Bảy tháng 01/2018.
- Chỉ đạo Ủy ban Hội trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm
truyền thống Học sinh, Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2018), Chỉ đạo tổ chức
đồng loạt Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
- ĐVGV tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2018 và cử lực lượng tham
gia hiến máu Ngày “Chủ Nhật đỏ” năm 2018.
- Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình về trật tự ATGT tại trường, ghi nhận và
đề xuất xử lý học sinh vi phạm về việc đi xe phân khối lớn đến trường.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).
- Tham gia các hoạt động do Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức.
2. Cấp Chi đoàn:
- BCH các chi đoàn tổng hợp các số liệu và Sơ kết công tác đoàn giữa
năm học 2017 – 2018 tại Chi đoàn. Rà soát lại số lượng đoàn viên, hội viên thực
tế tại đơn vị và báo cáo về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất ngày 20/01/2018.
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- Tiếp tục tham gia hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật
xanh” năm học 2017 – 2018.
- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn an ninh trường học,
an toàn vệ sinh trường lớp.
- Tiếp tục xây dựng Lớp học “Sạch đẹp”, duy trì nề nếp, kỷ cương.
- Tham gia tốt các hoạt động của Tháng Bộ môn.
- Tổ chức tốt việc thực hiện điều lệ Đoàn, đóng đoàn phí hàng tháng và sinh
hoạt chi đoàn đầy đủ theo quy định.
- Chi đoàn giáo viên phối hợp với giám thị thường xuyên kiểm tra nề nếp, vệ
sinh. Nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của các chi đoàn và của đội cờ đỏ.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Uỷ Ban Hội cùng đoàn viên học sinh Tiếp tục tổ chức cho ĐVTN thăm
và tặng quà Mẹ VNAH Huỳnh Thị Bảy nhân dịp Mừng Xuân - tháng 01/2018.
- Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới: Lớp cảm tình đoàn đợt 01, năm học
2017 – 2018: Từ 13h30’ ngày 14/01/2018 tại Hội trường (Danh sách chuẩn y
kết nạp nêm yết tại Bảng thông báo ngày 08/01/2018). BCH Các Chi đoàn căn
cứ Kết quả Lớp cảm tình Đoàn Xét chuẩn y kết nạp Đoàn các bạn đủ điều kiện
kết nạp trước ngày 13/01/2018.
- Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị
01-CT/ĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; triển
khai kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn
viên và sinh hoạt đoàn nơi cư trú năm học 2017-2018; việc chấp hành Điều lệ
Đoàn của các Chi đoàn trực thuộc.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch NGLL năm học 2017 – 2018, tháng 01,
02/2018. (có kế hoạch riêng)
- Thu đoàn phí Quý 3 (tháng 10, 11, 12/2017) Các Chi đoàn đóng đoàn
phí cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – UV. BTV Đoàn trường, thủ quỹ
vào giờ ra chơi các ngày Chiều Thứ Tư và Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
- Tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày
chủ nhật xanh”:
+ Chi đoàn 10A3: Thực hiện 8h00’ sáng Chủ nhật ngày 07/01/2018
+ Chi đoàn 10A4: Thực hiện 8h00’ sáng Chủ nhật ngày 21/01/2018
+ Nhiệm vụ: Tổng vệ sinh sân trường, hành lang, cầu thang,…
+ Quản lý: BCH Chi đoàn giáo viên phân công Đoàn viên cùng thực hiện
và quản lý đánh giá hoạt động các chi đoàn thực hiện.
- BCH Các chi đoàn căn cứ tình hình thực tế xây dựng chương trình hoạt
động tháng 01/2018. Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2018 vào tiết
SHCN ngày 13/01/2018 (Thứ Bảy).
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- Riêng CĐGV gửi chương trình tháng, lịch họp lệ BCH và lịch sinh hoạt
báo cáo về BTV Đoàn trường hạn cuối 09/01/2018 (Thứ Ba).
- Phối hợp Hội chử thập đỏ thăm và tặng quà các cụ già neo đơn không
nơi nương tựa năm học 2017 – 2018:
+ 14h00’ ngày 23/01/2018 thăm các cụ già tại Trung tâm nuôi dưỡng
người già không nơi nương tựa tại Quận Bình Thuỷ
+ 14h00’ ngày 25/01/2018: Trao 36 xuất quà “Cây Mùa Xuân”
Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào TN tháng 01/2018
của BTV Đoàn trường THPT Châu Văn Liêm. Đề nghị BCH các Chi Đoàn căn
cứ vào tình hình thực tế của chi đoàn, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể,
triển khai thực hiện đạt hiệu quả và tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên./.

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

- BTV Quận Đoàn Ninh Kiều;
- Đảng ủy, BLĐ nhà trường;
- Công Đoàn, CTĐ;
- TTCM, GT;
- BCH Các chi đoàn;
- Lưu VP.

Cao Đăng Tân

TM. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG
BÍ THƯ

Trần Thị Lụa
Nguyễn Ngọc Ánh

