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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Cao đẳng 

Công nghiệp Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 

--------- 
 

 Năm học 2020 - 2021 là năm các cơ sở Đoàn trong khối trường học thi 

đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại  biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần 

thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và tiếp tục triển khai các Kết luận, Đề án, Kế hoạch đã được Ban Thường 

vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 

Tỉnh Đoàn khóa XIV và Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XVI ban hành nhằm 

cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV; Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI; 

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và 

Hội Sinh viên Việt Nam. 

 Căn cứ Chương trình số 72/Ctr-TĐTN ngày 28/9/2020 của Ban Thường 

vụ Thành đoàn Thái Nguyên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường 

học năm học 2020 – 2021. Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp 

Thái Nguyên ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

trường học năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho 

đoàn viên, thanh niên khối; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn 

viên thanh niên, HSSV. Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền công dân trong việc 

thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 

bầu cử Quốc hội khoá XV. 

2.  Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học 

sinh 3 rèn luyện”, các hoạt động dành cho chi đoàn giáo viên. Tổ chức các hoạt 

động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa 
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học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, 

hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp. 

3. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, lựa chọn các phương thức phù hợp, triển 

khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp 

sức mùa thi” trong trường học. 

4. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn 

viên, sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường. 

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn 

viên” giai đoạn 2018 - 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ 

động”. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú xem xét kết 

nạp Đảng. 

5. Tăng cường các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định 

hướng dư luận cho HSSV, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội. Duy trì hiệu quả 

việc nắm bắt, thăm dò dư luận, định kỳ báo cáo chuyên đề về dư luận thanh niên 

trường học.  

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. 100% đoàn viên học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của 

Đảng, của Đoàn và 04 bài học lý luận chính trị. 100% đoàn viên học tập và làm 

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

2. 100% ĐVTN tham gia thực hiện công trình thanh niên cấp TP, tham 

gia các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do 

Đoàn cấp trên triển khai và phát động; Có ít nhất 01 công trình thanh niên kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành 

công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến; tổ chức 02 hoạt động về 

sáng tạo, 02 hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho ĐTTN là 

học sinh, sinh viên. 

4. Tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2021; 

chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. 

5. Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, tuyên dương “Học sinh 3 rèn 

luyện” cấp trường.  

6. 100% ĐVTN tham gia thực hiện công trình thanh niên hỗ trợ sửa chữa, 

xây dựng “Ngôi nhà tình bạn” cho gia đình ĐVTN là học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị. 

7. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, 

việc làm cho ĐVTN là học sinh, sinh viên. 

8. Vận động ít nhất 20 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên. 
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9. Phấn đấu kết nạp mới 50 đoàn viên mới trở lên; giới thiệu ít nhất 05 

đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

1. Công tác giáo dục 

1.1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động cụ thể hóa các nội dung của Chương 

trình hành động 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”, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 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”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 

2018 - 2022”, Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về 

việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”, , 

cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, 

trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:  

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

- Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên thông qua sinh hoạt 

chi đoàn theo chủ điểm, chuyên đề; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký 

học tập và làm theo lời Bác với các nội dung cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập các chuyên đề học tập và làm theo lời Bác 

bám sát, phù hợp với HSSV trong nhà trường. 

- Nhân rộng hình thức thi, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, lịch sử Việt Nam trên mạng internet để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, 

thanh niên.  

1.2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).  

- Tổ chức các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân 

các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục vào các buổi sinh 

hoạt dưới cờ; các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, 

Đoàn, Hội cho các khối đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ 

trong nhà trường.  
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1.3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, 

mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; vận động đoàn viên, thanh niên trường học tích 

cực đăng tải trên mạng xã hội những hành động đẹp hằng ngày thông qua 

chương trình “Việc tốt mỗi ngày”. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu, tuyên dương với các tấm 

gương học sinh, sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần 

hình thành văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên.  

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, xây dựng 

hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững 

vàng, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm. Tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ 

tiêu biểu”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp. Triển 

khai các giải pháp phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.  

1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi), các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi); Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tuyên truyền các tài liệu, sản phẩm tuyên 

truyền phổ biến pháp luật; tham mưu các chính sách phù hợp với đoàn viên, 

thanh niên trường học. 

- Tuyên truyền về tác hại và cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, tránh ma 

túy, các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy.  

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên 

giới quốc gia.  

 1.5. Nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác quan điểm sai trái thù địch trong đoàn viên, thanh niên trường học. Tăng 

cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên, 

chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội.  

 2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

2.1.1. Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên trong trường tham gia ít nhất 

02 hoạt động tình nguyện trong năm học. Phát huy vai trò của giáo viên, giảng 

viên trẻ trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng học sinh, sinh viên trong 

các hoạt động tình nguyện.  

2.1.2. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với 

nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, địa phương nơi trường đóng tại địa bàn.  

2.1.3. Triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 

2021 theo định hướng chỉ đạo của Thành đoàn Thái Nguyên và nhiệm vụ chính 

trị của Nhà trường. 
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2.1.4. Tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” theo chỉ đạo 

của thành đoàn Thái Nguyên, tập trung cho học sinh hệ trung cấp đang học tập 

tại trường. 

2.1.5. Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa 

đông” phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tổ chức các hoạt động tình nguyện 

thường xuyên, tại chỗ như “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Hiến máu 

tình nguyện”, các hoạt động hưởng ứng phong trào “Phòng chống tác hại của 

rác thải nhựa”. Tiếp tục củng cố, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao 

thông. 

2.1.6. Tăng cường ứng dụng các ý tưởng, sáng kiến mới, các dự án tình 

nguyện vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tình nguyện. 

Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo an 

toàn, kỷ luật, đoàn kết trong quá trình tham gia hoạt động; duy trì phối hợp chặt 

chẽ giữa Đoàn trường có đội hình tình nguyện với Đoàn tại địa phương.  

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

2.2.1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT 

ngày 02/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt 

động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về sáng 

tạo vào trong chương trình sinh hoạt chi đoàn. Vận động đoàn viên, thanh niên 

tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, sáng kiến 

sáng tạo”; tổ chức các “Ngày hội sáng tạo”, trình diễn các mô hình sáng tạo, 

các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học sinh, sinh viên; khuyến khích sinh 

viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt 

động sáng tạo khác; tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng kiến qua Cổng 

thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam” và ứng dụng di 

động “Sáng tạo trẻ”.  

2.2.2. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên trường học đăng ký và thực 

hiện các ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề được quan tâm của 

xã hội như: an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, phòng chống 

tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19,… Triển khai chương trình “Tri 

thức trẻ vì giáo dục” năm 2021. 

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 nhà trường trong thực hiện Chiến lược bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo 

vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng; phát hiện và ngăn 

chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản 

động, phản cảm trên internet. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhà 
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giáo trẻ, học sinh, sinh viên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển, tham gia nghĩa 

vụ quân sự, nghĩa vụ công an. 

2.3.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên nhà 

trường về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; về các quyền và lợi ích hợp 

pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. 

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

3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập” 

3.1.1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của 

Đoàn trong việc chỉ đạo Hội Sinh viên các cấp triển khai hiệu quả các nội dung 

của phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Tổ chức Đoàn các địa phương, đơn vị không 

có tổ chức Hội Sinh viên tích cực tuyên truyền về phong trào, tổ chức các hoạt 

động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt các tiêu chí của danh hiệu, tổ 

chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương. 

3.1.2. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”: Tổ chức các hoạt động tư vấn, 

trang bị kiến thức nghề nghiệp thông qua các khóa đào tạo, tham quan các nhà 

máy, xí nghiệp. Tổ chức chương trình giao lưu nghề nghiệp giữa thợ bậc cao, 

những tấm gương thành đạt trong nghề nghiệp với học sinh. Phối hợp tổ chức 

cuộc thi, hội thi “Học sinh giỏi nghề”, các hoạt động giúp học sinh học ngoại ngữ, 

rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, tiếp cận kiến thức về hội nhập, thị trường lao 

động quốc tế. Tổ chức tuyên dương, phát huy và hỗ trợ “Học sinh 3 rèn luyện” 

sau tuyên dương. 

3.1.3. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến 

khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên trường học tự học, nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung tri thức mới.  

3.1.4. Tham mưu với nhà trường, địa phương, tăng cường các điều kiện 

phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng cách đầu 

tư các hệ thống thông tin thư viện,dụng cụ thực hành, phương tiện kỹ thuật 

nghiên cứu hiện đại để hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm, thu thập tài liệu, 

thông tin. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình thư viện mở, tạo môi 

trường để thanh niên ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

3.1.5. Phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng 

hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học. 

Phối hợp hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh 

viên. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp 

học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình; do ảnh 
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hưởng của dịch bệnh. Đẩy mạnh triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” 

trong dịp đầu năm học, tập trung các nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” 

3.2.1. Tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng 

nghiệp, chọn ngành, nghề, chọn trường và định hướng về nghề nghiệp trong 

tương lai cho học sinh – sinh viên trong trường. Chú trọng cập nhật, cung cấp 

thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm thêm và việc làm cho học sinh, 

sinh viên sau khi ra trường.  

3.2.2. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần 

khởi nghiệp, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về kiến thức, kỹ năng khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên.  

3.3. Chương trình “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” 

3.3.1. Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của học sinh, 

sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình 

dục, về phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, về thói quen khám sức khoẻ 

định kỳ, về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích.Tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai các giải pháp hướng dẫn đoàn viên, thanh niên phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3.3.2. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa cách thức tuyên truyền, tăng tính hấp 

dẫn, gần gũi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống 

cho đoàn viên, thanh niên trường học. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng 

xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin 

học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên 

trong học tập, lao động, sinh hoạt... Tiếp tục tổ chức đa dạng các loại hình hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thanh niên. 

3.3.3.  Tổ chức các hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên. Tham 

mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, 

lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên.  

3.3.4. Tổ chức luyện tập, thi đấu, giải thể thao học sinh, sinh viên trong 

nhà trường, địa phương. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên trong trường học 

luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao.  

3.3.5. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích 

của học sinh, sinh viên.  
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4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế 

4.1. Tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, cuộc thi, hội 

thi… nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, kỹ năng đối ngoại cho 

thanh niên, cán bộ đoàn trường học. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về 

những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển 

Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, 

thanh niên. 

4.2. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên nâng 

cao khả năng sử dụng tiếng Anh; tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, 

sinh viên theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên. 

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

5.1.  Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ 

đoàn giai đoạn 2019-2022”, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: 

- Thường xuyên rà soát, phát hiện những nhân tố học sinh, sinh viên, giáo 

viên, giảng viên tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để có kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn. 

- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các nội dung, giải pháp đào 

tạo, bồi dưỡng được phân cấp theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội giai đoạn 2018-2022”. Trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ đối với cán bộ đoàn là sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ mới tham 

gia công tác Đoàn. 

- Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn phải 

công bằng, công khai, dân chủ, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, công khai 

kết quả đánh giá. Tổ chức các cuộc tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn, 

bí thư liên chi đoàn giỏi. 

- Tiếp tục triển khai việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của 

cán bộ Đoàn, nêu cao tính trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong việc rèn luyện tác 

phong, thực hiện lề lối công tác. Quán triệt thực hiện nghiêm túc “Những điều 

nên làm” và “Những điều không nên làm” trong cán bộ Đoàn. 

- 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; Quy chế cán bộ Đoàn ban hành 

kèm theo Quyết định số 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Phối hợp với ngành Giáo dục, lãnh đạo địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng phù hợp với tình hình mới. 
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5.2.  Thực hiện nghiêm túc 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. 

5.3. Thực hiện tốt quy trình phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi 

trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, góp phần trong việc nâng cao chất 

lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Kiên trì, chủ động tham mưu 

đối với các trường hợp đoàn viên tích cực, có thành tích tốt trong học tập, rèn 

luyện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ 

đảng viên trẻ trong việc theo dõi, giúp đỡ và thử thách đối với đoàn viên học sinh, 

sinh viên ưu tú.  

5.4. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng chủ 

trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên. Nội dung kiểm tra tập trung theo chuyên 

đề, chương trình, các phong trào, giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh.  

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 

1. Hoạt động “Tiếp sức đến trường” cho HSSV K54; Các hoạt động trào 

năm học mới (tháng 8,9/2020). 

2. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, các hoạt 

động VHVN-TDTT; Quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đoàn 

và 04 bài học lý luận chính trị  (tháng 10,11/2020). 

3. Tham gia một số nội dung trong Chương trình “Tình nguyện mùa Đông 

năm 2020” và “Xuân tình nguyện năm 2021” (từ tháng 11/2020 – 3/2021). 

4. Hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2020 – 2021 (tháng 12/2020).  

5. Tổ chức giải bóng đá HSSV trường CĐCN Thái Nguyên. (tháng 

2,3/2021). 

6. Tổ chức, tham gia các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng kỷ niệm 90 

năm ngày thành lập Đoàn. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. (Tháng 

3,4,5/2021) 

7. Tổ chức tặng quà Tết thiếu nhi (1/6), Vui tết Trung thu năm 2021; 

Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường khen thưởng cho các cháu là con em cán bộ 

giáo viên trong nhà trường đặt thành tích cao trong học tập. 

8. Tổ chức tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 

“Sinh viên 5 tốt” các cấp học 2020 - 2021 (tháng 8/2021). 

9. Tổ chức “Chiến dịch tình nguyện hè 2020”; Chương trình “Thắp nến 

tri ân các anh hùng liệt sỹ’’; “Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn” (Tháng 7,8/2021). 



V. TO CHUC THVC HI:¢N
1. Cap D03n truo'ng:
- Chi dao cac chi dean trien khai thuc hien chuang trinh cong tac Doan va

phong trao thanh nien tnrong h9C nam h9C 2020 - 2021, t6 clnrc t6t cac heat
dong then chu oi~m thang.

- Xay dung k~ hoach heat dong, huang d§n t6 chirc cac chuang trinh, heat
dong lon, cac noi dung maio

- Chi O?O va du h9P giao ban cong tac Doan voi cac chi doan.
- Khen thuong cac t~p th~ va ca nhan co thanh tich xuat s~c trong trien

khai, t6 chirc thuc hien chuong trinh cong tac nam h9C 2020 - 2021.
2. Cac chi doan
- Tri~n khai cu th~ hoa Chuang trinh cong tac Doan va phong trao Thanh

nien truong h9C nam hoc 2020 - 2021 phu hopvoi oi~u kien cua tung chi doan;
chu dong chufm bi va tham gia co hieu qua cac hoat dong do D03n truong phat
dong.

- Thuc hien t6t che oQ sinh hoat tai cac chi dean.
Tren day la chuong trinh hoat dong cong tac Dean nam h9C 2020 - 2021

cua D03n thanh nien nha tnrong. R~t mong nhan duoc su quan tam giup 06' cua
Thanh D03n TP Thai Nguyen, Dang uy, BGH V3 cac phong khoa taodieu kien
giup DTN hoan thanh nhiem vu dircc giao./.

Noi /lllll/l:

- Dang uy, B(jH (Bao cao)
- Thanh DOGn (BI{() cao)
- Cac Phong, Khoa (Prhop)
- Cae d/c BTV,BCH (Trliien)
- lac chi (10(/I1(/"'; hien)
- Luu I'f' Doan.
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