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“Tuổi Trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

Chủ động hội nhập – Xung kích sáng tạo – Vững vàng bản lĩnh” 

-- Trích khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2017 – 2019 -- 

 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG TRONG NHIỆM KỲ 2017 – 2019 

 Nhiệm kỳ 2017 – 2019 là giai đoạn chuyển mình cùng xu thế của nhà trường 

trong việc xây dựng trường tiên tiến đạt chuẩn Đông Nam Á, chuyển đổi sang mô 

hình đào tạo nghề và dần hướng đến công tác tự chủ trong các hoạt động. Do vậy, 

chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 tập 

trung vào việc đẩy mạnh hoạt động học thuật trong ĐVTN, các phong trào tình 

nguyện gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ.  

Nổi bật nhất, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chính thức được 

nâng cấp từ Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn lên thành Đoàn Tương đương cấp 

Quận, huyện. Đây cũng là giai đoạn nhà trường không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng cung ứng các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác dạy và học. Tạo cơ 

chế thuận lợi cho các cơ sở Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn là giảng viên và cán bộ Đoàn 

làm công tác Hội Sinh viên trong công việc, học tập và hỗ trợ học bổng. 

Bám sát theo chỉ đạo của BTV Thành Đoàn và Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà 

trường, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã nổ lực khắc phục khó khăn, 

hạn chế, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, cơ bản hoàn 

thành Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

DỰ THẢO 



II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 

TRƯỜNG NHIỆM KỲ VII 2017 – 2019 

1. Công tác giáo dục: 

 1.1. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển 

khai đến 100% Chi đoàn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

theo Chỉ thị số 05/CT-TW, Chỉ thị số 42/CT-TW; Thực hiện những giải pháp cụ thể và 

đánh giá kết quả trong việc thực hiện công trình, phần việc gắn với cuộc vận động 

“Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình 

thanh niên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức” gắn với phương châm đào tạo của 

nhà trường “Đạo đức – Tri thức – Kỹ năng”; Tham gia và tổ chức học tập tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 

Thành
1
; Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, 

hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nhà trường và đất nước; 100% Liên Chi đoàn 

và hơn 80% Chi đoàn (đảm bảo 100% đoàn viên, 80% thanh niên) đăng ký và thực 

hiện hiệu quả công trình thanh niên gắn với chuyên môn; Tổ chức tuyên dương danh 

hiệu “Thanh niên Công nghệ Thủ Đức làm theo lời Bác” các cấp, giới thiệu khen 

thưởng cấp Thành và nhân rộng điển hình
2
. 

 

1.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động như hội thi, diễn đàn, tọa đàm, sinh 

hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ về các chuyên đề tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, tăng cường đầu tư phương 

thức có thể tiếp cận, thu hút đông đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức cuộc thi tìm 

hiểu các môn chính trị, cuộc thi “Hào khí thời đại”, đội tuyển tham gia cuộc thi “Tầm 

nhìn xuyên thế kỷ”, “Ánh sáng thời đại” và “Ánh sáng soi đường” các cấp
3
. 

Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên dưới nhiều 

phương thức đa dạng; Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đảng viên trẻ, đoàn 

viên ưu tú và lực lượng nồng cốt trong việc nắm thông tin, tham gia phản biện trên các 

mạng xã hội; Tổ chức hoạt động thông tin thời sự trong đoàn viên, thanh niên
4
.  

                                                 
1 Chuyên đề năm 2017, 2018 tại Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm và hội nghị giao ban (02 đợt/năm học, 50.000 lượt); Tổ chức 30 diễn đàn gặp gỡ lãnh 

đạo khoa, lãnh đạo nhà trường (01 đợt/năm học), Diễn đàn “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên” (01 đợt/năm học, 30.000 lượt). 
2 Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (01 tháng/01 lần), “Lớp đoàn viên thực hiện 

50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, triển khai đến 100% cơ sở Đoàn thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt chính trị theo hướng dẫn cấp 
trường; Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Học sinh Sinh viên tổ chức đăng ký học tập và làm theo lời Bác qua hệ thống phần mềm SAM, thực hiện 

nghiệm thu công trình từ cấp Chi đoàn trở lên. Tổ chức tuyên dương danh hiệu “Thanh niên Công nghệ Thủ Đức làm theo lời Bác” hàng năm, tổ chức 

triển lãm tranh ảnh “Khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh”, triển lãm sách và chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
triển lãm mô hình học cụ sáng tạo, đặc biệt nhiệm kỳ này tham mưu Đảng ủy – Ban Giám hiệu khen thưởng cho 30/1.128 công trình thanh niên tiêu biểu 

các cấp,… Tuần lễ Chào Tân Sinh viên thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 
3 Lồng ghép nội dung vào hơn 19 đợt thi vòng sơ loại các hội thi học thuật các năm (20.000 lượt); Tổ chức Hội thi tìm hiểu chính trị cấp trường 

(6.000 thí sinh); Vận động tham gia hội thi “Ánh sáng sọi đường” của Trung ương Đoàn (3.086 người); Tham gia dự thi Hội thi Olympic các môn 

khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Thành: 01 đội Cao đẳng và 02 đội trung cấp, 02 đội CNGVNV, 5.000 lượt cổ vũ. 
4 Phát huy vai trò của nhóm nòng cốt an ninh sinh viên (đảng viên sinh viên, cảm tình đảng, ban tự quản KTX và cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt: 600 

lượt thành viên). Tổ chức 15 buổi báo cáo tình hình thời sự, báo cáo tình hình an ninh (24.000 lượt); Liên Chi đoàn khoa tổ chức 10 lượt gặp gỡ lãnh đạo 

khoa, 04 hội nghị giao ban, 01 buổi gặp gỡ lãnh đạo nhà trường hàng năm (30.000 lượt). Phối hợp Đoàn phường và công an Phường Linh Chiểu trong việc 

hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh tại nhà trường. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức 08 đợt sinh hoạt chuyên đề (2.000 lượt). 



1.3. Công tác giáo dục pháp luật: Cụ thể hóa chỉ đạo của cấp Thành trong việc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt liên quan đến 

chuyên ngành học, quy định của ngành giáo dục, nội quy của nhà trường. Cung cấp 

thông tin các nội dung, điều khoản sửa đổi, bổ sung các Luật mới có hiệu lực. Đầu tư 

thực hiện và phát huy các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên các kênh 

thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội các cấp. Đoàn trường cũng đã tổ chức 

thành công Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5
. 

 

1.4. Công tác giáo dục truyền thống: 

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm của đất nước, sự kiện lịch sử quan trọng của 

dân tộc, các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập trường, 

17 năm hình thành và phát triển Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Ngoài 

việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích, Đoàn trường triển khai các 

cơ sở Đoàn đảm bảo thực hiện việc tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức chương 

trình giao lưu âm nhạc dân tộc; Duy trì hoạt động của đội cờ truyền thống và tổ chức 

thường xuyên các buổi sinh hoạt dưới cờ, chào cờ đầu tuần
6
. 

Các cơ sở Đoàn thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, chăm lo các gia đình có công với cách mạng, ba má phong trào. Tổ 

chức dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và tham gia chương trình “Thắp nến tri ân 

anh hùng liệt sĩ”; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống Nhà trường, của 

tổ chức Đảng và Đoàn thể; 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 01 chương 

trình đến với địa chỉ đỏ “ 
7
. 

 

1.5. Công tác giáo dục đạo đức lối sống: 

Tiếp tục tổ chức hoạt động thi đua phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh 

niên gắn với việc phát huy và nhân rộng điển hình “Cán bộ, nhân viên trẻ, giỏi, thân 

thiện”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên Công nghệ Thủ 

Đức làm theo lời Bác”, “Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu”; Chú trọng tạo sự lan tỏa gương 

điển hình tiêu biểu, những hành động đẹp, phát huy giá trị mẫu hình thanh niên và 

phong cách cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
8
. 

                                                 
5 Nội dung: Thông tin thị trường lao động, Hành trang sinh viên trong thời đại công nghiệp 4.0; Báo cáo chuyên đề về an ninh trường học: 10 

buổi - 30.000 lượt. Góp ý dự thảo bộ luật sửa đổi, bổ sung: Tại cơ sở (http://bit.ly/2w0vUmD), tham luận và tham gia phát biểu cấp Thành. Xây dựng 

kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam: Hội thi kiến thức, rung chuông vàng, sân chơi Mỏ neo vàng, Ngày hội "Sinh viên 

với văn hóa giao thông", thi cấp Giấy phép lái xe hạng A1 05 đợt/năm học, Hội thi trực tuyến "Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật" - 20.000 
lượt. Tổ chức thông tin tình hình biển đảo, tình hình thời sự đến HSSV: 04 lượt - 9.000 lượt ĐVTN. 

6 Hoạt động: Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm: 10 chương trình, 500 tiết mục - 30.000 lượt; Chào mừng Ngày truyền thống HSSV: 21 

giải nam, 09 giải nữ - 24.000 lượt; Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 100% cán bộ Đoàn - Hội, 8.000 lượt ĐVTN; Hội trại truyền 
thống: 02 đợt - 700 trại sinh; Lễ Giỗ quốc tổ Hùng Vương: 100% cán bộ Đoàn - Hội, 100% đoàn viên; Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 35 năm thành lập 

trường (100 sản phẩm). Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích tổ chức 38 đợt giao lưu âm nhạc cấp trường và dự thi cấp thành. 
7 Phụng dưỡng suốt đời 01 mẹ VNAH (Phạm Thị Khang - Củ Chi): 1.000.000đ/tháng và các phần quà nhân dịp lễ, tết. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà 

cho 42 hộ gia đình có công với cách mạng tại Khu căn cứ Tân Túc, Tân Tạo, Bình Trị Đông; Hỗ trợ 15 hộ gia đình có công với cách mạng tại Tây Ninh, 

Nhà Bè và tại các mặt trận Mùa hè xanh (22.500.000đ); 10 Liên Chi đoàn khoa luân phiên tổ chức hoạt động định kỳ hàng quý tại Nghĩa trang liệt sỹ Quận 

Thủ Đức và 04 chương trình “Thắp nến tri ân” vào dịp 27/7, 30/9; 100% Chi đoàn tổ chức tham quan bảo tàng/năm học. 
8 Xây dựng hình ảnh thông qua cuộc thi “Nét đẹp sinh viên TDC” thông qua các phần thi kiến thức, kỹ năng, ứng xử. Sử dụng hình ảnh nam sinh 

và nữ sinh đại diện cho sinh viên trường trong học tập và rèn luyện... Chuyên trang “TDC – Mỗi ngày 01 tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp”, “Nhặt 

được của rơi – Trả người bị mất” đã tạo sự tương tác hướng ứng và chuyển biến: 77 tin bài - tương tác và tiếp cận 61.600 lượt. 

http://bit.ly/2w0vUmD


Đầu tư và quan tâm đến hoạt động cải thiện thói quen xem, nghe, đọc nhằm 

nâng cao chất lượng “Văn hóa thưởng thức” các sản phẩm văn hóa có giá trị nhân văn 

trong đoàn viên, thanh niên; Tổ chức các cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền 

thông, viết cảm nhận các tác phẩm văn học. Phối hợp Trung tâm Thông tin - Thư viện 

tuyên dương bạn đọc tích cực hàng tháng; Chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn chia sẻ rộng rãi 

các tin tức của fanpage “TDC - Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

và tích cực chia sẽ thông tin trên các trang của Thành phố
9
. 

Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cao đẳng Công nghệ Thủ 

Đức lồng ghép với tọa đàm, diễn đàn, gặp gỡ lãnh đạo Nhà trường, Lễ kỷ niệm của 

trường,… qua đó trao tặng học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó. 

 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-VH-XH TP và đơn vị 

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện tốt việc tạo môi 

trường rèn luyện cho các đối tượng thông qua từng phong trào, hoạt động như: 

- Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động thiết kế các sản phẩm 

tuyên truyền trực quan tạo hiệu ứng lan tỏa và sự đa dạng trong tuyên truyền, giáo 

dục; Chú trọng hoạt động thực tiễn, “người tốt - việc tốt”, “gương sáng sinh viên”, 

“câu chuyện đẹp”. Phát huy hiệu quả và tính kết nối các trang mạng xã hội của Đoàn- 

Hội; Đầu tư việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu đoàn viên, thanh niên là cơ sở điều chỉnh 

và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp
10

. 

+ Thứ nhất, đối với học sinh trung cấp: Lấy các tiêu chí trong phong trào “Học 

sinh 3 rèn luyện” cụ thể hóa thành các công trình thanh niên; Hình thành ý thức học tập 

và lòng yêu nghề qua các hội thi học thuật; Tổ chức các hoạt động tình nguyện, rèn 

luyện kỹ năng thực hành xã hội tác phong công nghiệp cho học sinh
11.

 

                                                 
9 Phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện: Tuyên dương bạn đọc tích cực trong nhiệm kỳ (90 thanh niên), Triển lãm sách chủ đề về Chiến dịch 

Điện Biên Phủ, Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức Cuộc thi Selfie về sách, Chương trình bốc thăm trúng thưởng "Bạn đọc 

may mắn" hàng tháng - 8.000 lượt. Mô hình "Không gian văn hóa thưởng thức": Tiếp cận 9.000 lượt ĐVTN, giao lưu âm nhạc dân tộc, Chiếu phim tư 

liệu (30 buổi). Chia sẻ Trang Sinh viên Thành phố - Những câu chuyện đẹp: Tin tốt 190, Chuyện đẹp 221. 
10  

Danh hiệu 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Nhà giáo trẻ  

tiêu biểu 

07 cấp trường/ 

02 cấp thành 

05 cấp trường/ 

01 cấp thành 

06 cấp trường/ 

04 cấp thành 

Cán bộ, viên chức  
trẻ, giỏi, thân thiện 

04 cấp trường/ 
01 cấp Thành 

04 cấp trường/ 
00 cấp Thành 

03 cấp trường/ 
01 cấp Thành 

Học sinh  

3 rèn luyện 

57 cấp CĐ, 21 cấp trường,  

09 cấp Thành 

62 cấp CĐ, 11 cấp trường,  

06 cấp Thành, 05 cấp TW 

14 cấp trường/ 

06 cấp Thành 

Sinh viên 5 tốt 
267 cấp Chi hội, 44 cấp LCH,  

33 cấp trường, 01 cấp Thành, 01 cấp TW 
357 cấp Chi hội, 44 cấp LCH,  
40 cấp trường, 01 cấp Thành 

177 cấp Chi hội, 44 cấp LCH,  
40 cấp trường, 01 cấp Thành 

Thanh niên Công nghệ Thủ 

Đức làm theo lời Bác 

303 cấp chi đoàn, 40 cấp trường,  

01 đại biểu cụm miền ĐNB 

177 cấp chi đoàn, 40 cấp trường, 

02 cấp Thành, 01 đại biểu 

177 cấp chi đoàn, 40 cấp trường, 

02 cấp Thành, 01 đại biểu 

 
11 Có 98% đoàn viên là sinh viên bậc cao đẳng đăng ký và hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên; Chỉ đạo Chi đoàn Giảng viên, Chi đoàn 

Nhân viên hỗ trợ sinh viên Nghiên cứu khoa học: Có 19 đề tài (22 sinh viên) đang thực hiện; Phối hợp với 10 khoa chuyên ngành tổ chức 25 hội thi, 

cuộc thi học thuật và 09 khóa đào tạo kỹ năng…thu hút 8.000 ĐVTN tham gia. 



+ Thứ hai, đối với sinh viên Cao đẳng: Căn cứ các tiêu chí trong phong trào 

“Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên trường phát động, 100% Chi đoàn bậc cao đẳng triển 

khai đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện chủ đề học tập và 

làm theo lời Bác của các năm; Phân công giảng viên, nhân viên trẻ hỗ trợ sinh viên thực 

hiện nghiên cứu khoa học; Tăng cường tổ chức các sân chơi học thuật; Phối hợp tổ chức 

các hoạt động tình nguyện, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội
12

. 

+ Thứ ba, đối với giảng viên: Đoàn trường đã hướng dẫn giảng viên trẻ đăng ký 

công trình thanh niên dựa trên các tiêu chí của danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; 

Giảng viên trẻ chủ động đăng ký thực hiện biên soạn tài liệu, xây dựng ngân hàng đề 

thi, sáng kiến kinh nghiệm…và hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; 

Tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; Vận động 100% đoàn viên 

tham gia hoạt động tình nguyện gắn với phát huy chuyên môn
13

. 

+ Thứ tư, đối với cán bộ, nhân viên: Bám sát các tiêu chí của Giải thưởng “Cán 

bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, Chi đoàn Nhân viên hướng dẫn đoàn 

viên đăng ký, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành các công trình thanh  niên gắn với 

chương trình rèn luyện đoàn viên; 100% đoàn viên thực hiện chương trình “Đoàn 

viên, thanh niên chi đoàn nhiệt tình, trách nhiệm và thân thiện”; Xây dựng phương 

pháp làm việc khoa học, thái độ phục vụ tận tâm trong công việc
14.

  

- Chi đoàn Giảng viên triển khai tiêu chí phấn đấu thực hiện có hiệu quả Cuộc 

vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”: 100% hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có công 

trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến mô hình học cụ hoặc hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu khoa học, tham gia ít nhất 05 hoạt động tình nguyện...
15

.  

- Chi đoàn Nhân viên phát huy tiêu chuẩn của Giải thưởng “Cán bộ, nhân viên 

trẻ, giỏi, thân thiện”, tham gia thực hiện công trình sáng kiến kinh nghiệm, cải thiện 

thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả quảng bá hình ảnh nhà trường
16

. 

Phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ tham gia xây 

dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng đời sống 

văn hóa tinh thần, nâng cấp hạ tầng nông thôn trên địa bàn toàn thành phố
17

. 

                                                 
12 Trong nhiệm kỳ: có 33 giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học;  17 giảng viên trẻ trực tiếp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Tổ 

chức chuỗi các hoạt động thi đua “Tiết Dạy tốt – Học tốt”, “Tọa đàm kỹ năng học tập hiệu quả”; “Triển lãm mô hình, thiết bị phục vụ giảng dạy” 

nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy cũng như góp phần định hướng phương pháp học tập cho sinh viên. Giảng viên trẻ tích cực tham gia phát huy 

chuyên môn thực hiện công trình “Sân chơi thiếu nhi”, “Điện mới – Nguồn sáng mới”, “Thắp sáng đường quê”, lớp ôn tập hè, ngoại ngữ căn bản cho 
thanh thiếu nhi trong Chiến dịch Mùa hè xanh (31 giảng viên trẻ). 

13 Có 100% đoàn viên đăng ký các công trình ; 100% đoàn viên cam kết tham gia: Đi làm đúng giờ, tác phong nghiêm túc, có thái độ nhã nhặn 

trong giao tiếp và giải quyết công việc; Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn có 01 đoàn viên đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm. 
14 Lồng ghép việc tuyên truyền tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phần thi vòng loại của hơn 19 hội thi học thuật cấp Trường cho hơn 

20.000 lượt đoàn viên, thanh niên; có 80% đoàn viên tham gia và hoàn thành 06 bài lý luận chính trị bổ sung; 1700 lượt cá nhân tham gia 05 tuần thi 

của hội thi Ánh sáng soi đường cấp Trung ương; 600 lượt tham gia hội thi trực tuyến “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp Thành; Hội thi ASEAN (1 cấp 
trường và 1 cấp Thành)… thu hút 5.000 lươt đoàn viên, thanh niên tham gia; 24 thí sinh tham gia cuộc thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” cấp Thành; 15 thí 

sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần IX. 
15 Trong khóa học, Giảng viên trẻ đã thực hiện 33 đề tài nghiên cứu khoa học và hướng dẫn 19 đề tài nghiên cứu khoa học trong HSSV, tham gia 

phát huy chuyên môn trong các chương trình, hoạt động tình nguyện: 33 tập huấn đội hình Điện, gia sư tin học, gia sư tiếng anh. 
16 Cán bộ, nhân viên trẻ đã thực hiện 01 sáng kiến kinh nghiệm, đoàn viên trong chi đoàn thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin và xây 

dựng quy trình giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, thực hiện “Không gian xanh tại bàn làm việc”, tổ chức hoạt động vì an sinh xã hội.  



2.1.2. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Tiếp tục truyên truyền, giáo dục về “diễn biến hòa bình” nhằm nâng cao năng 

lực phản biện xã hội, có biện pháp cảnh giác, đề phòng và phản hồi thông tin trong 

đoàn viên, thanh niên; Thường xuyên tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức cần thiết 

cho các lực lượng nòng cốt về phân tích tình hình dư luận, an ninh sinh viên. 

Tham gia tích cực, hiệu quả chương trình hành động “Tuổi trẻ Thành phố vì 

biên giới, biển đảo”, chú trọng các hoạt động liên tịch, phối hợp hoạt động, giao lưu, 

kết nghĩa và có hình thức hỗ trợ thiết thực với các đơn vị lực lượng vũ trang; tham gia 

giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường và tại nơi cư trú. Tổ chức chương trình chăm 

lo cho bộ đội, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới, biển, đảo: Chương trình 

“Xuân biên giới”, viết thư và gửi quà Tết cho các chiến sĩ; Thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến những vấn đề cơ bản của Luật biên giới quốc gia, Luật biển 

Việt Nam dưới hình thức sinh động, qua đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ 

Đoàn, đoàn viên, thanh niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
18

. 
 

2.2. Phong trào Thanh niên tình nguyện 

- Phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức, sử dụng 

hiệu quả sản phẩm tuyên truyền của cấp Thành; Chủ động sáng tạo, thiết kế sản phẩm 

tuyên truyền theo phong trào cụ thể; Tập trung ở 02 nội dung chính là tình nguyện vì 

an sinh xã hội và tình nguyện bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, trong 

đó, hoạt động tình nguyện tại chỗ được tổ chức đa dạng
19

. 

- Tăng cường giải pháp thực hiện hoạt động tình nguyện tại chỗ, cấp Liên Chi 

đoàn, Chi đoàn
20

, vận động nguồn lực xã hội thực hiện các chương trình “Tiếp sức 

đến trường”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện”, tổ chức 

các ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện, hiến máu tình nguyện,…; Chú trọng 

gắn chuyên môn vào hoạt động tình nguyện theo từng đội hình chuyên, vận động 

đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học
21

. 

                                                                                                                                                                  
17 Thực hiện chương trình “Ký túc xá văn minh – sạch đẹp – an toàn”, tuyên truyền về nếp sống văn minh trong trường học, vận động đoàn viên, 

thanh niên bỏ rác đúng nơi quy định trong Nhà trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận Thủ Đức, tham gia xây dựng 

tuyến đường văn minh- sạch đẹp trên địa bàn phường Linh Chiểu,…  
18 Tổ chức Ngày hội “Sinh viên với quốc phòng toàn dân”: Tổ chức Lễ ký kết hoạt động liên tịch với Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP. Hồ Chí Minh, 

Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn 2 – Lữ đoàn 434; Giao lưu bóng chuyền; Tổ chức chương trình tọa đàm “Sinh viên xung kích xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc” (28 HSSV, 09 GVNV); Chương trình trải nghiệm thực tế “Một ngày là chiến sĩ” với các nội dung tham quan lịch sử truyền thống, dụng cụ khí 

tài của đơn vị, diễn tập đội hình đội ngũ, ném lựu đạn, bắn AK, công tác nội vụ...; Tặng 03 bộ loa di động phục vụ công tác tổ chức sinh hoạt tập thể cho 
cán bộ, chiến sĩ trích từ nguồn vận động “Vì biển đảo quê hương, Vì tuyền đầu Tổ quốc” (15.000.000đ). 

19 Sử dụng hình ảnh tuyên truyền của cấp Thành, chủ động thiết kế hơn 300 sản phẩm tuyên truyền cấp trường; Mỗi Liên Chi đoàn có 01 đội ngũ thực 

hiện công tác truyền thông hoạt động tình nguyện thường xuyên của Khoa với lượt tương tác hơn 20.000 lượt. 
20 Chi đoàn: Thực hiện CTTN “Heo đất giúp bạn” (100% Chi đoàn, 20.000 lượt ĐVTN, 16.000.000đ), hoạt động Đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn 

học tập; Tổ chức các ngày Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh (104 ngày, 90.000 lượt). Liên Chi đoàn khoa: Tổ chức gian hàng gây quỹ: Ngày hội 

những người tình nguyện, Gian hàng giới thiệu sản phẩm, Ngày hội ẩm thực… thực hiện phần việc vì an sinh xã hội (20.000.000đ); CTTN “Thay 
nhớt xe máy - Nghĩa tình trao tay” của khoa CKOT (16.000.000đ); CTTN “Sen đá đẹp - Văn phòng xanh”, “Giữ xe gây quỹ - Xuân yêu thương” tại 

Bệnh viện Quận 2 của khoa CKCTM (8.800.000đ); CTTN “Thắp sáng đường quê” của khoa CNTĐ (3.750.000đ); CTTN “Vẽ tranh tuyên truyền” tại 

khu phố, UBND, Nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức của khoa CNTT (8.000.000đ); CNTT “Sân chơi thiếu nhi mini” của khoa CKOT (8.000.000đ); Đội 
hình “Tiếp sức người bệnh” tại bệnh viện quận Thủ Đức; 8000 “Thẻ cào thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch”, đóng góp 70.000.000đ. 

21 Tiếp sức đến trường (550 tình nguyện viên, hỗ trợ 10.000 lượt); Mùa hè xanh: 600 chiến sĩ thực hiện công trình “Điện mới - Nguồn sáng mới” 

(100.000.000đ); “Cầu giao thông nông thôn” (105.500.000đ); Thắp sáng đường quê (16.000.000đ), “Sân chơi thiếu nhi mini” (25.000.000đ), tặng xe 
lăn lắc tay sinh kế, học bổng cho em thiếu nhi (50.000.000đ); Xuân tình nguyện: Hoạt động sân chơi thiếu nhi, thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh 

hùng, chương trình “Tết chiến sĩ”, “Tết bạn bè”...(400 ĐVTN, 200.200.000đ); Hiến máu tình nguyện (2.500 lượt, 1.500 đơn vị máu); Phối hợp Hội 

Chữ thập đỏ trường tổ chức “Xuân yêu thương”  (800 cá nhân, 400.000.000đ); Thành lập các đội hình chuyên: “Gia sư tiếng anh”, “Phổ cập tin học”, 



2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

- Trong năm học, có 19 đề tài nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên 

được sự hướng dẫn từ giảng viên trẻ là cán bộ Đoàn, đoàn viên Chi đoàn Giảng viên; 

Đồng thời đoàn viên là giảng viên thực hiện bài viết gửi các tạp chí khoa học chuyên 

ngành; Bên cạnh đó, tổ chức các đợt triển lãm học cụ, sản phẩm sáng tạo. 

- Phối hợp với các khoa vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẽ thông 

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

Việt Nam” và Cổng thông tin “Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh”. 

- Phát huy các sản phẩm nghiên cứu khoa học tham gia nộp hồ sơ Giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka. Tham gia tích cực chương trình “Tri thức trẻ 

vì giáo dục”, “Hệ tri thức Việt số hóa”. Triển khai tổ chức thực hiện và cụ thể hóa 5/7 

chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X
22

.  

 

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

3.1. Chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập 

- Tổ chức các lớp kỹ năng về phương pháp học tập, chuẩn bị kỹ năng cơ bản 

trước khi bước chân vào công nghiệp 4.0; hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ 

chuyên môn, tay nghề, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện ngoại ngữ
23

. 

- Tổ chức hội thi tay nghề, hội thi học thuật các cấp, tuyển chọn đội hình tham 

gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 11
24

; củng cố và đẩy mạnh hoạt động 

của các câu lạc bộ - đội - nhóm học thuật; tăng cường phối hợp giữa các trường trung 

học phổ thông trong việc tổ chức ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh.  
 

3.2. Chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp 

- Phối hợp Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp chủ 

động kết nối đoàn viên, thanh niên với doanh nghiệp, tổ chức Ngày hội hướng nghiệp 

và tuyển dụng, học kỳ doanh nghiệp, tham quan; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghề 

nghiệp cho từng khối ngành nhằm đáp ứng yêu của của doanh nghiệp
25

. 

                                                                                                                                                                  
“Vẽ tuyên truyền”, “Tiếng hát tình nguyện”, “Sân chơi thiếu nhi”... Học bổng: Vượt khó (298 suất, 300.000.000đ), doanh nghiệp tài trợ (100 suất, 

49.000.000đ), khuyến khích học tập (2.104.753.500đ), Đoàn trường trao tặng 10 suất học bổng cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, vượt khó học giỏi trị giá 
10.000.000 đồng. Có hơn 2.000 HSSV được vay vốn (tương ứng 2.716.000.000 đồng) 

22 Tham gia nộp 03 hồ sơ giải thưởng Eureka; Tham gia triển lãm mô hình tại Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cấp Thành. 
23 Cấp trường: Tổ chức 17 Hội thi học thuật: Olympic tin học, Thiết kế viên website giỏi nghề”(Khoa Công nghệ thông tin); Kế toán viên giỏi (Khoa 

Tài chính Kế toán); Marketing sáng tạo (Khoa Quản trị kinh doanh); Đầu bếp trẻ tài năng, Hướng dẫn viên du lịch giỏi (Khoa Du lịch); Hùng biện Tiếng 

Hàn (Khoa Tiếng Hàn), Thợ hàn tay nghề giỏi, Thợ tiện tay nghề giỏi, Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Khoa Cơ khí Chế tạo máy); Lập trình robot đi bộ (Khoa 

Công nghệ tự động); Thợ sửa chữa ô tô tay nghề giỏi (Khoa Cơ khí Ô tô); Kỹ thuật viên Điện-Điện tử giỏi nghề, Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng (Khoa 
Điện - Điện tử); Hùng biện Tiếng Anh, Hùng biện Tiếng Nhật (Khoa Tiếng Anh); Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khoa Khoa 

học cơ bản). Cấp Liên Chi đoàn: Khoa Công nghệ thông tin tổ chức hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa ứng dụng; Khoa Tiếng Anh: Hội thi thiết kế tạp chí 

tiếng anh; Khoa Du lịch: Hội thi Nâng tầm Bánh Việt. 10 CLB-Đội-Nhóm học thuật: 50 thành viên/ CLB-Đội-Nhóm. 
24 Đạt giải nhì toàn đoàn Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” do Thành đoàn tổ chức (04 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 04 KK); Đăng cai tổ chức hội 

đồng thi số 04 (ngành Hàn và Tiện, Công nghệ Ô tô). 
25 Tổ chức Ngày hội việc làm (3.000 lượt tham gia, 1.415 ĐVTN được giới thiệu việc làm); Tổ chức hoạt động tham quan doanh nghiệp, nhà máy (26 

lần, 1.500 lượt), Kỹ năng, hội thảo, báo cáo chuyên đề (7.000 lượt); Tổ chức "Học kỳ doanh nghiệp" dành cho HSSV và CBGVNV: Kết nối với hơn 50 

doanh nghiệp, tổ chức thành 02 đợt/nhiệm kỳ. Hoạt động bổ sung kiến thức về sức khỏe sinh sản, tư vấn tình yêu học đường, tư vấn pháp luật – 8.500 

lượt; CLB-Đ-N sở thích, năng khiếu được củng cố và đẩy mạnh hoạt động giao lưu trong và ngoài trường. 



- Phối hợp với Câu lạc bộ Kết nối giao thương tổ chức khánh thành và đưa vào 

hoạt động Không gian Sáng tạo và Khởi nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiêu thụ 

sản phẩm thực hành, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn doanh nghiệp, tiếp nhận sinh 

viên thực tập, tổ chức các buổi tuyển dụng thực tế, tọa đàm, các buổi nói chuyện 

chuyên đề chia sẽ kỹ năng khởi nghiệp và định hướng tư duy sáng tạo. 
 

3.3. Chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành 

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

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội 

trại truyền thống, các chương trình và chiến dịch tình nguyện tạo môi trường rèn 

luyện... thông qua giúp đoàn viên, thanh niên học hỏi các kỹ năng cần thiết như: kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng trại, kỹ năng tổ chức sự kiện,... Phối hợp Trung tâm 

Đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp xác lập các nội dung tập huấn kỹ 

năng thực hành xã hội phù hợp theo đối tượng đoàn viên, thanh niên các khóa
26

. 

- Đoàn trường tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu đầu tư mở rộng 

cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ nhu cầu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho đoàn viên, thanh niên; tham gia và định kỳ tổ chức các hội thao, hội diễn văn 

nghệ, Ngày hội “Thanh niên khoẻ” năm 2019 các cấp; Vận động học sinh, sinh viên 

đăng ký và luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao; Củng cố nhân sự và hình thành 

mới các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm sở thích, năng khiếu. 

 

4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong hội nhập quốc tế 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ kiến thức lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã 

hội, pháp luật, kiến thức về cộng đồng ASEAN, kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa Việt Nam với các nước; Tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ cho 

sinh viên học ngoại ngữ, chủ động trang bị kỹ năng hội nhập; Duy trì hoạt động Câu 

lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Tiếng Hàn, Câu lạc bộ Tiếng Nhật
27

. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp đón các đoàn sinh viên quốc tế: tổ chức các 

hoạt động tình nguyện lồng ghép giới thiệu truyền thống, văn hóa Việt Nam; Giới thiệu 

và tuyển chọn lực lượng tham gia tập huấn kiến thức quốc tế thanh niên
28

.  

                                                 
26 Liên hoan tiếng hát HSSV toàn trường, Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (8.500 lượt), Hội thao cấp khoa (500 lượt); Hội trại 

truyền thống (02 lần, 700 ĐVTN). Thực hành kỹ năng xã hội thông qua các Chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh (200 ĐVTN), Tiếp sức mùa thi 
(350 ĐVTN), Xuân tình nguyện (200 ĐVTN); Thông qua các buổi Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội về công tác nghiệp vụ Bí thư/Phó Bí thư chi đoàn 

(706 cán bộ Đoàn và 605 cán bộ Hội tham gia). Chương trình tập huấn kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội theo từng đối tượng * Đối với Sinh viên năm 

1: Kỹ năng “Phương pháp học tập Đại học có hiệu quả” (3000 lượt), Kỹ năng "quản lý thời gian và cân bằng cuộc sống" (4500 lượt) * Đối với Sinh 
viên năm 2: Kỹ năng "Công nghệ 4.0, bạn đã chuẩn bị những gì?”(1500 lượt), Kỹ năng "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số".(500 

lượt), Kỹ năng "Giao tiếp, ứng xử trong môi trường Đại học" (2000 lượt). * Đối với Sinh viên năm 3: Kỹ năng "Kỹ năng thích ứng với môi trường 

làm việc mới cho HSSV" (500 lượt), Kỹ năng "Viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc " (1500 lượt). 
27 Câu lạc bộ Tiếng Anh (50 thành viên): Tổ chức 04 sinh hoạt chuyên đề định kỳ /quý, Tổ chức hội thi Hùng biện Tiếng Anh, thiết kế tạp chí, 

sinh hoạt tiếng anh: 8.000 lượt. Câu lạc bộ Tiếng Nhật (90 thành viên): Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật, tham gia Hội thi Hùng biện 

Tiếng Nhật. Không gian Sáng tạo và khởi nghiệp: Duy trì hoạt động "Giờ nói tiếng Anh", "English talk", "English Song"; Chương trình giao lưu trao 
đổi English Coffee Talk về kỹ năng xin việc, mục tiêu và định hướng khởi nghiệp trong sinh viên : 01 đợt - 140 ĐVTN - 50 lượt trao đổi. 

28 Tập huấn kiến thức, trang bị kỹ năng cho đội hình sinh viên Hàn Quốc phục vụ công tác tiếp đón Đoàn sinh viên tình nguyện Hàn  Quốc (04 

đợt/01 nhiệm kỳ) và tiếp đoàn kiểm tra Vương quốc Anh. 



5. Thực hiện chương trình Vì đàn em thân yêu: Gắn liền công tác chăm lo 

cho các em thiếu nhi trong các Chiến dịch tình nguyện của Đoàn trường, 100% Chi 

đoàn tổ chức chương trình vì an sinh xã hội; Câu lạc bộ, đội, nhóm, Liên Chi đoàn 

các khoa định kỳ tổ chức sân chơi thiếu nhi, trao tặng học bổng tại các địa phương 

thường xuyên ráp nối hoạt động; Cùng với Hội Sinh viên trường thực hiện chương 

trình “1+1” hỗ trợ Liên đội trung học cơ sở Long Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; 

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trường thăm và tặng quà cho 40 em thiếu nhi điều trị 

lâu dài tại khoa huyết học và chạy thận nhân tạo thuộc bệnh viện Nhi đồng 2. 

 

6. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên 

6.1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị 

- Đổi mới phương thức tổ chức lớp học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ 

sung 02 lớp/tuần (theo hình thức lớp học tín chỉ); Đã công nhận cho 9.745/10.151 

(95.6%) đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị. 100% Chi đoàn tổ chức sinh 

hoạt chủ điểm bám sát hướng dẫn, đa dạng phong phú hình thức tổ chức
29

.  

- Thông qua giao ban quý, giao ban các nhóm nòng cốt nắm bắt tình hình dư luận 

trong đoàn viên, thanh niên, giải quyết kịp thời phát sinh và tham mưu Đảng ủy – Ban 

Giám hiệu. Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức báo cáo thời sự định kỳ 

và cung cấp thông tin chính thống cho đoàn viên, thanh niên toàn trường
30

. 

- Phân công Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn khoa theo dõi và hỗ trợ hoạt 

động của Chi đoàn trong công tác tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, sinh hoạt 

chính trị, đảm bảo 100% đoàn viên tham gia các đợt sinh hoạt. 
 

6.2. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức 

6.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn: 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện lấy ý kiến các cấp về quy hoạch cán bộ Đoàn 

trường giai đoạn 2019 – 2022 đang trình Đảng ủy phê duyệt. 

- Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu cơ chế phối hợp giữa Đoàn trường với 

các Khoa trong công tác giới thiệu, sử dụng, bố trí và luân chuyển cán bộ các cấp. 

- Hoàn thành Đề án nâng cấp Đoàn trường từ Đoàn cơ sở lên Đoàn tương đương 

trực thuộc Thành Đoàn đang trình Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Thành 

Đoàn, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự và nâng cấp 10 Liên Chi đoàn thành Đoàn 

khoa. Đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội Chi đoàn, Đại hội Đoàn khoa tiến đến Đại hội 

Đoàn trường nhiệm kỳ VIII (dự kiến tổ chức tháng 11/2019). 

                                                 
29 Hình thức tổ chức: Tổ chức theo lớp tín chỉ, Lớp 2, 4, 6; Lớp 3, 5, 7 - 48 lớp; 100% đoàn viên tham gia học tập 6 bài lý luận chính trị. 
30 Thông qua 04 buổi giao ban Quý/năm học, 12 sinh hoạt chuyên đề của CLB Lý luận trẻ, giải đáp thường xuyên thắc mắc của ĐVTN tại các trang 

fanpage của Liên Chi đoàn khoa; Tiếp cận thông tin từ đảng viên là sinh viên hàng tháng; Tổ chức 30 buổi thông tin thời sự cho 13.000 lượt. 



- Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội nằm trong diện quy hoạch cấp trường, cấp 

khoa của giai đoạn tiếp theo được tập huấn bồi dưỡng, phân công và giao nhiệm vụ 

gắn trách nhiệm với rèn luyện hoàn thành tốt công tác tại các cơ sở Đoàn – Hội. Đoàn 

trường đã tham mưu kịp thời cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện trong học tập và công tác, 

nhất là tạo cơ chế xét học bổng dành cho học sinh, sinh viên giữ nhiệm vụ cán bộ chủ 

chốt trong Ban Chấp hành Đoàn – Hội các cấp
31

.  

- Thực hiện xây dựng phong cách cán bộ Đoàn gắn với phương châm đào tạo 

của nhà trường “Đạo đức – Tri thức – Kỹ năng”; Lồng ghép cuộc thi Bí thư Chi đoàn 

giỏi gắn với cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên” hàng năm. 

6.2.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên: 

- Hàng tháng tổ chức định kỳ 02 lớp “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh”; Giao cho Liên Chi đoàn chủ động tổ chức Lễ kết nạp, Đoàn trường tổ 

chức 03 Lễ kết nạp nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Tổ chức trưởng thành cho 05 đoàn viên Chi đoàn Nhân viên và Giảng viên,  

trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng, “Ngày đoàn viên” gắn với chủ đề năm 

“Thanh niên tình nguyện” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

- Triển khai cho 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn 

viên giai đoạn 2018 – 2019 (thông qua SAM - phần mềm quản lý sinh viên của Phòng 

Công tác chính trị - Học sinh Sinh viên); 100% Chi đoàn tổ chức đánh giá, phân loại 

đoàn viên kết hợp với đánh giá rèn luyện sinh viên vào cuối mỗi học kỳ. 

6.2.3. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng Chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 

nắm - 3 biết - 3 làm và thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn trường “3 chủ động”. 

Giải thể Chi đoàn đã tốt nghiệp ra trường và thành lập mới 162 Chi đoàn khóa mới. 

- Định hướng đẩy mạnh hoạt động các cấp, chuẩn bị về nguồn lực và cơ chế 

phối hợp với các khoa chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng, triển khai hoạt động 

cấp Liên Chi đoàn khoa và đăng cai tổ chức các hoạt động cấp trường
32

; Hướng dẫn 

các Chi đoàn năm hai, năm ba tổ chức sinh hoạt bằng nhiều hình thức trong điều kiện 

học chế tín chỉ và phân công Liên Chi đoàn khoa hỗ trợ. 

 
 

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 
                                                 

31 Tham mưu học bổng hỗ trợ Chủ tịch, Phó Chủ tịch (500.000đ/tháng); Hỗ trợ Bí thư Liên Chi đoàn khoa (Bí thư Đoàn khoa), Bí thư Chi đoàn 
Nhân viên, Bí thư Chí đoàn Giảng viên (300.000đ/tháng), UV BTV Đoàn trường (500.000đ/tháng), Phó Bí thư Đoàn trường (800.000đ/tháng), Bí thư 

Đoàn trường (1.000.000đ/tháng). Ưu tiên được giới thiệu, trao tặng các suất học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó, học bổng sinh viên 

dân tộc...Tài trợ học bổng học tập đến hết bậc THPT cho 03 em thiếu nhi (3.000.000đ/em/năm học) và vận động nguồn lực hỗ trợ 1.000.000Đ/tháng. 
32 Đẩy mạnh hoạt động cấp Khoa: BCH Liên Chi đoàn của 10 khoa tham gia vào thành phần Ban Tổ chức 19 hội thi học thuật cấp trường (10.500 

lượt tham gia), hỗ trợ tham gia 09 ngành của Hội thi cấp Thành (Nhì toàn đoàn)hàng năm; Chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện 

thường xuyên đảm bảo 100% đoàn viên tham gia ít nhất 05 hoạt động/chương trình tình nguyện; Có giải pháp đưa hoạt động Đoàn t iếp cận đến 
CBGVNV và huy động được tài trợ của Doanh nghiệp gắn kết với Khoa “Học kỳ doanh nghiệp”, “Ngày hội tuyển dụng việc làm”…100% Liên Chi 

đoàn tổ chức ít nhất 01 Ngày hội nhập môn hàng năm và có giải pháp triển khai, xây dựng ý tưởng sáng tạo trong nhiệm kỳ; Đảm bảo 100% yêu cầu 

về công tác nhân sự cấp Liên Chi đoàn khoa và hoạt động của CLB học thuật.  



- Ban Thường vụ Đoàn trường thường xuyên tiến hành tổ chức giám sát công tác 

chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính 

trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 42-CT/TW và Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, chấp hành Điều lệ Đoàn. 

- Phân công Thường trực Đoàn trường phụ trách trực tiếp công tác kiểm tra, 

giám sát; Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát lồng ghép vào chương trình năm 

học và định kỳ báo cáo tình hình trong họp giao ban, báo cáo tháng. Chú trọng công 

tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức Đại hội Chi đoàn, triển khai học tập và làm theo 

lời Bác, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thực hiện công trình thanh niên, 

công tác đoàn vụ... Thành lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát
33

. 
 

6.4. Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với hoạt động của Hội Sinh viên 

Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trường học 

- Thực hiện chủ đề năm học “Năm sinh viên sáng tạo” của Ban Thư ký Hội Sinh 

viên Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Trưởng các khoa đã định 

hướng Hội Sinh viên trường chủ động giao cho Liên Chi hội đăng cai và tổ chức một 

số hoạt động nhằm phát huy chuyên môn đặc thù của từng khoa
34

. 

- Nòng cốt trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ Hội các cấp, đảm bảo tính kế 

thừa, song song cùng công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, cụ thể trong tháng 3/2019, 

Hội Sinh viên trường tiến hành kiện toàn nhân sự tham gia Ban Thư ký, Ban Chấp 

hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2019 – 2023. 

- Định hướng, phối hợp, thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối 

với Hội Sinh viên nhằm mở rộng các mặt trận tập hợp thanh niên. Duy trì thường xuyên 

chế độ họp giao ban giữa Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên 

trường (01 tuần/01 lần) để phối hợp chặt chẽ trong các mảng hoạt động.  

 

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

- Định kỳ hằng năm, Đoàn trường rà soát, nắm bắt tư tưởng, tình hình của đoàn 

viên ưu tú và giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp; Đồng thời, tạo điều kiện thuận 

lợi để cảm tình Đảng các năm rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên
35

. 

- Phối hợp với Chi bộ 5, Ban Công  tác chính trị tư tưởng tổ chức các buổi báo 

cáo thời sự, báo cáo chuyên đề cung cấp thêm thông tin chính thống cho đoàn viên ưu 

tú, cảm tình đảng, đảng viên trẻ, lực lượng nòng cốt vận động đoàn viên, thanh niên 
                                                 

33 Tổ chức 04 đợt kiểm tra chuyên đề tại 10 liên chi đoàn khoa, hơn 200 chi Đoàn về nội dung: Công trình thanh niên, Đại hội Chi đoàn; 02 
chuyên đề giám sát thu chi đoàn phí đối với 10 Liên Chi đoàn, 02 đợt kiểm tra định kỳ tháng 11 và 04 hàng năm. Kiểm tra đột xuất hoạt động của Văn 

phòng Đoàn, Liên Chi đoàn khoa. 
34 Tổ chức ngày hội "Sinh viên TDC sáng tạo": Triển lãm các sản phẩm sáng tạo, mô hình học cụ tiêu biểu của sinh viên (02 dợt - 20 sản phẩm 

tiêu biểu/1.101 sản phẩm) và các sản phẩm NCKH (19 đề tài); Tổ chức 03 Ngày hội nhập môn triển lãm mô hình, giới thiệu công trình nghiên cứu 

khoa học của ĐVTN khóa trước; Liên Chi đoàn khoa Cơ khí Ô tô tham gia thực hiện 02 mô hình “Lái xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên  liệu Honda” 

(EMC); Liên Chi đoàn khoa CNTĐ: Giới thiệu các sản phẩm do ĐVTN thực hiện và định hướng đề tài NCKH trong năm… 
35 Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã giới thiệu 126 đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp; Có 09/13 cảm tình Đảng do Đoàn trường giới 

thiệu được kết nạp; Hiện tại 14 đảng viên là sinh viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 05 (Chi bộ sinh viên) và được Đoàn trường tạo điều kiện, môi trường 

rèn luyện, phân công phụ trách các hoạt động cấp Liên Chi đoàn khoa; Tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường. 



toàn trường chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, quy định của Nhà trường. Đồng thời, thông qua các diễn đàn gặp gỡ để nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, kịp thời đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và 

Trưởng các Phòng/Khoa/Trung tâm trong nhà trường giải quyết. 

 

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo 

- Tham gia các chương trình do Thành Đoàn phân công; Đảm bảo thực hiện kịp 

thời chế độ thông tin, báo cáo, thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của trên.  

- Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu (về chủ trương, về kinh phí hỗ trợ, cơ 

sở vật chất…): Đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ mức chi hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ 

Đoàn là cán bộ giảng viên nhân viên, xét cấp học bổng cho cán bộ Đoàn là học sinh 

sinh viên; Chỉ đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm ký kết liên tịch trong tổ chức hoạt 

động và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên; Thực hiện tốt công tác quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, chế độ, chính 

sách đối với cán bộ Đoàn trường theo Quy chế Cán bộ Đoàn. 

- Chủ động phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong nhà trường, đơn vị kết nghĩa, 

địa phương, đơn vị sự nghiệp của Thành Đoàn tổ chức và triển khai hoạt động.  

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách 10 Liên chi đoàn 

khoa kịp thời theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ Ban Chấp hành các Chi đoàn trực thuộc 

trong hoạt động phong trào; Đồng thời, hỗ trợ các Chi đoàn mới thành lập, Chi đoàn 

trung bình trong các mảng hoạt động. Phát huy hiệu quả các công cụ và nguồn lực có 

sẵn thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn trường
36

. 

- Chấp hành nghiêm kỷ luật và chế độ thông tin báo cáo, hội họp; Giao ban Ban 

Chấp hành Đoàn trường (01 tháng/01 lần); Ban Thường vụ Đoàn trường họp giao bao 

với Đảng ủy (01 qúy/01 lần) để báo cáo và thống nhất các cơ chế hoạt động; Định kỳ 

06 tháng/lần giao ban với Ban Chấp hành các Chi đoàn, Liên chi đoàn các khoa để 

báo cáo sơ kết và thông tin, triển khai thực hiện hoạt động. 

 

9. Công trình thanh niên của nhiệm kỳ 2017 – 2019 

9.1. Công trình “Điện mới - Nguồn sáng mới”: Tổ chức chương trình “Thẻ cào 

gây quỹ” vận động đoàn viên, thanh niên toàn trường đóng góp kinh phí mua vật tư 

làm mới và sửa chữa hệ thống điện; Đồng thời phân công Liên Chi đoàn khoa Điện – 

Điện tử tham gia tập huấn chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, hướng dẫn việc sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm tại các hộ gia chính sách, neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó 

                                                 
36 Đối với 54 Chi đoàn mới thành lập (khóa 2017), Ban Chấp hành Liên Chi đoàn phân công các chi đoàn vững mạnh trực thuộc hỗ trợ hoạt động; 

Liên Chi đoàn khoa CNTT hỗ trợ chi đoàn CD16TT1 (đơn vị xếp loại trung bình) trong việc triển khai thông tin hoạt động và vận động ĐVTN tham gia. 
Liên Chi đoàn khoa CKCTM, CKOT hỗ trợ các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt ghép với các chi đoàn trực thuộc khoa TCKT, QTKD. Đối với khóa 

2018, 10 Liên Chi đoàn khoa trực tiếp quản lý 10 kênh thông tin mạng xã hội và thường xuyên kết nối với 03 kênh truyền thống chính của Đoàn trường, 

hướng đến việc củng cố, tính ổn định nhân sự Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa, tiến tới thành lập Đoàn khoa. 



khăn; Phân công các Liên Chi đoàn tổ chức các hoạt động thăm hỏi và sửa chữa hệ 

thống điện định kỳ theo quý. Công trình được thực hiện cho 200 hộ gia đình trên địa 

bàn xã Minh Tâm, xã Phước An (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), phường Linh 

Chiểu (Quận Thủ Đức), phường Long Bình (Quận 9), xã Phước Vĩnh An, xã Thái Mỹ 

(Huyện Củ Chi), với kinh phí gần 100.000.000 đồng. 
 

9.2. Công trình “Xây dựng cầu giao thông nông thôn liên xã”: Đoàn trường 

phân công Liên Chi đoàn khoa Cơ khí Chế tạo máy phối hợp với Huyện đoàn Hớn 

Quản – tỉnh Bình Phước trong việc xây dựng phương án thi công, thiết kế và tiến độ 

thực hiện công trình; Cử 30 chiến sĩ tình nguyện mặt trận xã Phước An và xã Minh 

Tâm huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tham gia thực hiện hoạt động giải tỏa, đắp 

đất, làm thông thoáng tuyến đường di chuyển và hỗ trợ thực hiện công trình; Công 

trình chính thức được khởi công vào tháng 7 và sau hơn 05 tháng thi công, đã được 

hoàn thành vào tháng 08/2018 và tháng 01/2019. Tổng kinh phí thực hiện 02 công 

trình là 323.273.000Đ. Trong đó, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức hỗ 

trợ 120.000.000Đ và hơn 900 ngày công thực hiện. 
 

9.3. Công trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”: Đoàn trường 

vận động được hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên mua thẻ đeo sinh viên và đóng 

góp vào quỹ Tổ chức Ngày hội “Sinh viên với biển đảo quê hương”, “Sinh viên TDC 

với quốc phòng toàn dân”, trao tặng 10 suất học bổng thiếu nhi, 01 “Tủ sách thanh 

niên” và 03 bộ loa di động (tổng trị giá 35.000.000Đ) phục vụ công tác tổ chức sinh 

hoạt, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Lữ đoàn 167 Hải Quân, 

Tiểu đoàn 2 – Lữ đoàn 434 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động. 
 

9.4.  Công trình “Thắp sáng đường giao thông liên xã”: Tổ chức vận động gây 

quỹ dưới hình thức Ngày hội “Những người tình nguyện”, chương trình “Thẻ cào gây 

quỹ” thu hút hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; Phân công Liên Chi 

đoàn khoa Điện – Điện tử, Công nghệ tự động phối hợp với xã Đoàn trong việc xây 

dựng phương án thi công, thiết kế và tiến độ thực hiện công trình; Phối hợp đoàn 

viên, thanh niên địa phương thiết kế các trụ điện và thực hiện lắp đặt hệ thống đèn 

đường giao thông. Công trình lắp đặt 34 trụ điện gồm 68 bóng đèn tiết kiệm điện, sử 

dụng hơn 3.800m dây điện tại 02 tuyến đường trọng điểm thuộc xã Phước An và xã 

Minh Tâm huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, tổng trị giá vật liệu 27.000.000Đ và 

hơn 400 ngày công thực hiện. 
 

9.5. Thực hiện công trình thanh niên vì văn minh đô thị: Đoàn trường tham 

gia thực hiện công trình thanh niên “Cải tạo cảnh quang, môi trường sông Sài Gòn” 

tại Rạch Đúc Nhỏ, Rạch Đĩa (Quận Thủ Đức), Rạch Môn (Quận 2). Phối hợp với 

phường Linh Chiểu (Quận Thủ Đức), phường Long Bình (Quận 9) tổ chức công trình 



vẽ 05 mảng tường tuyên truyền về xây dựng văn minh đô thị, tuyên truyền giao thông 

đường bộ và 35 “Nắp cống biết nói” về phân loại rác tại nguồn, thu hút hơn 5.000 

lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện. 

 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TRONG NHIỆM KỲ 

STT Nội dung Kết quả thực hiện Đánh giá 

1.  

100% Chi đoàn, Liên Chi đoàn 

khoa xác lập, đăng ký, thực hiện 

và được công nhận công trình 

thanh niên gắn với nhiệm vụ 

chuyên môn. 

100% các Chi đoàn và 

10/10 Liên Chi đoàn xác 

lập, đăng ký, thực hiện và 

được công nhận công trình 

thanh niên gắn với nhiệm 

vụ chuyên môn. 

Đạt 

2.  
Tổ chức kết nạp Đoàn cho ít 

nhất 500 thanh niên tiên tiến. 
689 đoàn viên Đạt 

3.  
Tổ chức 25 Hội thi, Cuộc thi 

học thuật cấp trường trở lên. 
36 hội thi Đạt 

4.  

Có ít nhất 15 đề tài nghiên cứu 

khoa học trong học sinh, sinh 

viên từ cấp khoa trở lên; Trong 

đó có ít nhất 02 đề tài tham gia 

Có 32 đề tài NCKH trong 

HSSV, 05 đề tài tham gia 

Giải thưởng nghiên cứu 

khoa học Eureka. 

Đạt 

5.  

Giới thiệu ít nhất 100 đoàn viên 

ưu tú sang Đảng xem xét và 

công nhận Cảm tình đảng; Phấn 

đấu 50% đảng viên mới được 

kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 

Giới thiệu 162 đoàn viên ưu 

tú cho Đảng xem xét kết nạp; 

có 10 đoàn viên được công 

nhận cảm tình Đảng; có 09 

đảng viên mới được kết nạp 

từ đoàn viên ưu tú. 

Chưa đạt 

6.  

Tổ chức 02 Hội thi olympic các 

môn khoa học Mác-Lênin và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh cấp trường, 

tuyển chọn cá nhân xuất sắc và 

thành lập 02 đội tuyển tham gia 

Hội thi do Thành Đoàn tổ chức. 

Tổ chức 02 hội thi cấp 

trường, có 01/02 đội 

CBGVNV tham gia vòng bán 

kết và thành lập, có 01 đội 

HSSV giải Nhất và 01 đội 

HSSV giải KK cấp Thành 

Đạt 



STT Nội dung Kết quả thực hiện Đánh giá 

7.  

Có ít nhất 150 ngày tình nguyện 

của đoàn viên, thanh niên các 

Chi đoàn; Hoặc đảm bảo tỷ lệ 

100% đoàn viên tham gia ít nhất 

05 chương trình, hoạt động tình 

nguyện do Đoàn - Hội, Câu lạc 

bộ – Đội – Nhóm và các Liên 

Chi đoàn khoa. 

Có 213 ngày tình nguyện 

của đoàn viên, thanh niên 

các Chi đoàn. 100% đoàn 

viên tham gia ít nhất 05 

chương trình, hoạt động tình 

nguyện do các Liên Chi 

đoàn khoa tổ chức. 

Đạt 

8.  

Tổ chức tuyên dương ít nhất 20 

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu”,  10 

“Cán bộ, nhân viên trẻ, giỏi, 

thân thiện”, 200 “Sinh viên 5 

tốt”, 30 “Học sinh 3 rèn luyện” 

và 100 “Thanh niên làm theo lời 

Bác” cấp trường trở lên. 

- NGTTB: 11 người 

- CBVCTGTT: 08 người 

- HS3RL: 25 người 

- SV5T: 80 người 

- TNLTLB: 800 người 

Chưa đạt 

 

IV. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

Mảng công tác giáo dục tuy có tổ chức thực hiện đều tất cả các nội dung, nhưng 

mức độ đầu tư chiều sâu cho từng nội dung chưa cao. Sự tác động của công tác tuyên 

truyền giáo dục chưa rõ ràng. Chưa có thang đo đánh giá được mức độ chuyển biến 

nhận thức của Đoàn viên sau từng nội dung, hoạt động tổ chức. 

Hoạt động phong trào được đánh giá là phát triển mạnh mẽ nhất, đặc biệt là các 

phong trào tình nguyện. Tuy nhiên, các cuộc thi học thuật chuyên ngành chưa huy 

động tối đa lực lượng tham gia, vì phụ thuộc tiến độ đào tạo.  

Học chế tín chỉ và chuyển đổi mô hình đào tạo với tiến độ thời gian rút ngắn, 

đoàn viên, thanh niên hạn chế tham gia vào các hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc phát huy nhân tố tích cực trong công tác giới thiệu nhân sự các cấp. Tính phê 

bình và tự phê bình của một số cán bộ Đoàn chưa cao. Một số cơ sở Đoàn còn chưa 

thực sự nghiêm túc thực hiện theo các nội dung phân công của Đoàn trường. 

 

V. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ thực tiễn tổ chức các hoạt động và lãnh đạo hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 

qua, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức rút ra một số kinh nghiệm sau: 

Một là, Tăng cường việc ứng dụng các kiến thức chuyên môn trong việc thực 

hiện các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. 



Hai là, cải tiến công nghệ thông tin trong công tác đánh giá và tự đánh giá cho 

Đoàn viên và cả tổ chức Đoàn. Tiếp tục đầu tư mạnh cho công tác truyền thông, nhấn 

mạnh vào 03 thời điểm: trước chương trình diễn ra, trong chương trình diễn ra và sau 

khi chương trình diễn ra, cần chú trọng phát huy hoạt động cấp Chi đoàn.  

Bốn là, đa dạng hóa các hình thức và nội dung hoạt động bằng các hình thức sân 

khấu hóa, hành trình trải nghiệm thực tế, trò chơi kỹ năng, vận động tăng tính thu hút. 

Cần đầu tư về chiều sâu, hướng đến cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 

Năm là, công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, 

bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của nhà trường, phát huy truyền thống và 

niềm tự hào về nhà trường trong toàn thể đoàn viên, thanh niên; Tích cực khai thác 

nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao Đẳng Công nghệ Thủ 

Đức lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 với khẩu hiệu “Chủ động hội nhập - Xung 

kích sáng tạo – Vững vàng bản lĩnh”, tập thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn 

trường quyết tâm hoàn thiện những nội dung đề ra, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất 

sắc dẫn đầu trong 02 năm liên tục của nhiệm kỳ 2017 – 2019.  
 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 – 2019 
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ĐOÀN  TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC  

NHIỆM KỲ 2019 – 2022 

 

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC 

ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2019 – 2022 

1. Bối cảnh chung 

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức, diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ trường tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương 

hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nhà trường tiếp tục thực hiện đề án xây dựng theo 

hướng tiên tiến, tiếp cận chuẩn tiên tiến của các trường khu vực Đông Nam Á. 

Đoàn trường được nâng cấp lên Đoàn tương đương Quận, Huyện với sự hình 

thành của các Đoàn khoa trực thuộc; Điều này đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành Đoàn 

trường tiếp cận kịp thời và xây dựng phương án, quy chế điều hành, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên; Đề xuất, tham mưu cơ chế cho cán bộ Đoàn chủ chốt 

các cấp; Mức độ tiếp cận thông tin của sinh viên rất nhanh chóng, vì thế việc định 

hướng, nắm bắt tình hình về tư tưởng, nhận thức của sinh viên thường gặp không ít 

khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, giải trí ngày càng đa dạng, chính vì 

thế hoạt động Đoàn cần đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn để đáp ứng được nhu cầu chính 

đáng của sinh viên, thì tăng khả năng tập hợp đoàn viên, thanh niên. 

Với bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức có nhiệm vụ lĩnh hội những chỉ đạo của Thành Đoàn TP. Hồ Chí 

Minh, của Đảng bộ nhà trường, đồng thời đề ra những giải pháp thật cụ thể trong vai 

trò Đoàn tương đương cấp Quận, Huyện, chỉ đạo hoạt động cấp Đoàn khoa nhằm 

tăng cường khả năng tập hợp và phát huy sức mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh 

niên, gắn các phong trào, hoạt động nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức về bản 

DỰ THẢO 



thân, sống có hoài bão, trách nhiệm với xã hội, ứng dụng kiến thức chuyên môn vào 

hoạt động tình nguyện thường xuyên và tình nguyện tại chỗ.  
 

2. Tình hình thanh niên tại đơn vị: Trải qua gần 16 năm hình thành (qua 07 

nhiệm kỳ) và phát triển cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, đến nay cơ cấu Ban 

Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ 7 nhiệm kỳ 2017 – 

2019, gồm có 15 đồng chí, trải qua 03 lần kiện toàn (tháng 11/2017 – Kiện toàn 01 

đồng chí UV BTV Đoàn trường; tháng 03/2018 – Kiện toàn 01 đồng chí Bí thư Đoàn 

trường và 02 đồng chí UV BCH Đoàn trường); Đến tháng 10/2019, Đoàn Trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chính thức được nâng cấp lên Đoàn tương đương 

Quận, huyện, với 21 nhân sự lâm thời, cụ thể như sau: 

01 Bí thư phụ trách chung và công tác Tổ chức Xây dựng Đoàn 

01 Phó Bí thư Thường trực phụ trách công tác phong trào, chủ nhiệm UBKT 

01 Phó Bí thư phụ trách công tác thi đua khen thưởng, văn phòng 

01 Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác tuyên giáo 

01 Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách hoạt động của Đoàn khối CBGVNV 

02 Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác Hội Sinh viên 

10 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách hoạt động 10 Đoàn khoa 

04 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách hoạt động phong trào, tuyên giáo. 

Đến hiện nay, tổng số đoàn viên toàn trường là 5.561 đoàn viên đến từ 11 Đoàn 

cơ sở trực thuộc Đoàn trường, gồm 01 Đoàn khối CBGVNV và 10 Đoàn khoa, cụ thể: 

Đoàn khoa Cơ khí Chế tạo máy: 587 đoàn viên - 21 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Cơ khí Ô tô:  694 đoàn viên - 25 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Công nghệ tự động:  235 đoàn viên - 29 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Điện – Điện tử: 625 đoàn viên - 18 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Tài chính kế toán:  471 đoàn viên - 12 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Quản trị kinh doanh: 651 đoàn viên - 19 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Du lịch:   457 đoàn viên - 11 Chi đoàn cơ sở 

Đoàn khoa Tiếng Hàn:  427 đoàn viên - 10 Chi đoàn cơ sở  

Đoàn khoa Tiếng Anh:  647 đoàn viên – 18 Chi đoàn cơ sở 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG 

1. Mục tiêu trọng tâm: 

- Chỉ đạo thực hiện Đại hội Đoàn các cấp, tiến đến Đại hội Đoàn trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2022; Nòng cốt chính trị trong 

công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2020 – 2023. 



- Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong việc xây dựng các giá trị 

mẫu hình thanh niên và phong cách cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

gắn với phương châm đào tạo của nhà trường “Đạo đức – Tri thức – Kỹ năng”. 

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, 

trong đó chú trọng hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động thường xuyên, tình 

nguyện tại chỗ và gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ trong từng đối tượng. 

- Thực hiện các giải pháp giới thiệu và nhân rộng gương điển hình như  “Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu”, “Cán bộ, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, phong trào “Học sinh 3 

rèn luyện” và danh hiệu “Thanh niên Công nghệ Thủ Đức làm theo lời Bác”. 

- Thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 

sinh viên, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Đồng thời đổi 

mới và nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn. 

- Tăng cường các chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ năng thực hành xã hội, đồng 

hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ĐVTN về mọi mặt; Cổ vũ thanh niên thi 

đua học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.  

- Nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn trường đối với Hội Sinh viên trường, thực 

hiện tốt việc đoàn kết và tập hợp thanh niên. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, đặc biệt là trong công tác giới thiệu và phát triển Đảng viên. 
 

2. Khẩu hiệu hành động 

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

Đạo đức – Tri thức – Yêu nghề – Sáng tạo 

 

III. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 

1. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được 

tuyên truyền về các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đoàn. 

2. 100% cơ sở Đoàn có ý tưởng/sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học; Đoàn 

trường hỗ trợ ít nhất 02 ý tưởng/sáng kiến/đề tài ứng dụng vào thực tiễn hàng năm. 

3. Tuyên dương các danh hiệu cấp trường: “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” (03 cá nhân), 

“Cán bộ, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” (02 cá nhân) “Học sinh 3 rèn luyện” (08 cá 

nhân) và Thanh niên Công nghệ Thủ Đức làm theo lời Bác (40 cá nhân). Giới thiệu 

hồ sơ tham gia xét giải thưởng cấp Thành: 05 cá nhân. 

4. Vận động ít nhất 01 tỷ đồng vào quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên. 

5. 100% cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện công trình thanh niên và đạt hiệu quả. 

6. Phát triển mới 800 đoàn viên. 

7. 100% cán bộ Đoàn chủ chốt từ cơ sở Đoàn mới nhận nhiệm vụ được bồi 

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác và những kỹ năng cần thiết. 



8. Phấn đấu giới thiệu ít nhất 80 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, ít 

nhất 05 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng. 

 

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác giáo dục 

1.1. Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 42-CT/TW 

- Tiếp tục đầu tư và có giải pháp triển khai chủ đề học tập năm 2019 “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng 

nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với 

từng đối tượng. Phối hợp với Ban Công tác chính trị tư tưởng, phòng Công tác chính trị 

Học sinh sinh viên duy trì và tổ chức kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng điểm như: 

cuộc thi, hội thi trực tuyến định kỳ, báo cáo chuyên đề tại Tuần lễ sinh hoạt công dân, 

các buổi tập huấn nghiệp vụ, hội nghị triển khai, sơ kết và tổng kết... 

- Cơ sơ Đoàn thường xuyên cập nhật và chia sẻ các tin bài từ trang cộng đồng 

“Tuổi trẻ Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức” và trang tin “TDC – Mỗi ngày một tin tốt,  

mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tổ chức bình xét và tuyên dương các danh hiệu 

“Thanh niên Công nghệ Thủ Đức làm theo lời Bác”, nhân rộng các gương điển hình, 

các công trình thanh niên, sáng kiến tiêu biểu trong học tập và lao động. Chú trọng 

thông tin rộng rãi các giá trị mẫu hình thanh niên, phong cách cán bộ Đoàn trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức theo phương châm đào tạo “Đạo đức – Tri thức – Kỹ năng” 

và gắn với các tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng đoàn viên. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Tổ chức rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên góp ý, hiến kế xây dựng Văn kiện 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ VIII 

nhiệm kỳ 2019 – 2022. Nâng cao chất lượng nội dung cuộc thi, tìm hiểu về chủ nghĩa 

Mác –  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các sự kiện trọng đại của đất nước như Hội 

thi trực tuyến “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”, “Ánh sáng thời đại”, Hội thi kiến thức 

“Hào khí thời đại”; Duy trì các diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên 

nghe”; Các buổi gặp gỡ giữa Đảng viên trẻ, cảm tình Đảng, đoàn viên ưu tú với Chi 

bộ sinh viên và Thường trực Đoàn trường; Phối hợp tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối 

thoại với lãnh đạo nhà trường định kỳ từng năm học.  

Phân công các cơ sở Đoàn có hoạt động phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ 

trang tổ chức sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Công nghệ Thủ Đức sắt 

son niềm tin với Đảng”, hành trình trải nghiệm; Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý 

luận trẻ, cảm tình đảng và đảng viên trẻ trong việc nắm tình hình dư luận xã hội. 

- Công tác giáo dục pháp luật 



Tiếp tục kiên trì tổ chức các hoạt động giáo dục, thường xuyên tuyên truyền chủ 

trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy định của nhà 

trường. Hàng quý, Đoàn trường xác định nội dung trọng tâm kiến thức pháp luật như: 

Phối hợp với phòng Thanh tra – Pháp chế tổ chức báo cáo chuyên đề pháp luật dành 

cho CBGVNV; Phối hợp trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức về 

Luật lao động và Luật sở hữu trí tuệ (sinh viên sắp tốt nghiệp), Luật thanh niên, Luật 

giao thông đường bộ, Luật an ninh mạng (sinh viên các khóa).  

Phân công cơ sở Đoàn phụ trách nội dung tại Ngày hội “Thanh niên TDC với 

văn hóa giao thông”, Ngày hội “Tuổi trẻ Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với pháp 

luật”, hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

- Công tác giáo dục truyền thống 

Tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền gắn với sự kiện lịch sử quan trọng 

của dân tộc, của nhà trường, khơi gợi lòng tự hào về truyền thống 35 năm hình thành 

và phát triển của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

Phân công cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động giới thiệu truyền thống của khoa, giao 

lưu giữa đoàn viên, thanh niên và cựu cán bộ Đoàn tiêu biểu tại Tuần lễ gặp gỡ Tân 

sinh viên; Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hành trình đến với bảo tàng hoặc di tích 

lịch sử”, “Mỗi cơ sở Đoàn gắn với một địa chỉ đỏ”; Phát huy hiệu quả hoạt động của 

Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trong việc tuyên truyền các ca khúc cách mạng. 

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống 

Đầu tư đẩy mạnh hoạt động thi đua, xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên và 

phong cách cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Đồng thời, đẩy mạnh 

sự lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu, những hành động đẹp trong nhà trường 

thông qua trang cộng đồng “TDC – Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp”. Cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động và giải pháp phong trào rèn luyện tinh thần, 

thói quen tác phong công nghiệp của đoàn viên, thanh niên.  

Phối hợp với Trung tâm thông tin thư viện nhà trường tổ chức các hoạt động 

nhằm khuyến khích, tạo thói quen đọc sách và phát huy hiệu quả “Không gian văn hóa 

thường thức” góp phần cải thiện “Văn hóa thưởng thức” dành cho đoàn viên, thanh 

niên. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức” lồng ghép với tọa đàm, diễn đàn, gặp gỡ lãnh đạo nhà trường. 
 

1.2. Đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền của Đoàn 

Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền và phát huy hoạt động tương tác tại 

các trang tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn – Hội và nhà trường; Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động 

trước, trong và lấy ý kiến phản hồi sau khi diễn ra các hoạt động; Thực hiện mô hình 

hệ thống chuỗi các cuộc thi trực tuyến thực hiện công tác giáo dục. 



Tiếp tục phối hợp với phòng Công tác chính trị Học sinh, sinh viên hoàn thiện và 

nâng cao tính khoa học của việc xây dựng kết hợp thang điểm đánh giá điểm rèn luyện 

học sinh, sinh viên và điểm rèn luyện đoàn viên theo từng học kỳ và theo năm. 

Các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy tính hiệu quả, sáng tạo của cơ sở như: Đối với 

CBGVNV trẻ thông qua phương pháp giảng dạy, các khoa chú trọng trong xây dựng 

sản phẩm truyền thông trực quan sinh động trong công tác triển khai thực hiện. 

 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

2.1.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

thành phố và đơn vị: Đoàn trường tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu”,“Học sinh 3 rèn luyện”,“Cán bộ, nhân viên trẻ, giỏi, thân thiện”, thực 

hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cụ thể như: 

- Đối với học sinh bậc trung cấp: Tổ chức các chương trình, hoạt động được cụ 

thể hóa từ phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” như hội thi tay nghề cấp khoa, thành lập 

đội tuyển dự thi cấp thành, tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, 

xây dựng tác phong công nghiệp trong mỗi đoàn viên, thanh niên.  

- Đối với sinh viên bậc cao đẳng: Làm nòng cốt cho Hội Sinh viên triển khai thực 

hiện tiêu chí danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” như tổ chức các hội thi học thuật cấp khoa, dự 

thi cấp thành; mỗi sinh viên thực hiện ít nhất 01 ý tưởng/sáng kiến/đề tài nghiên cứu 

khoa học; chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn. 

- Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên: Lấy tiêu chí cuộc vận động “Nhà giáo trẻ 

tiêu biểu”, “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” làm trọng tâm để rèn 

luyện và phấn đấu. Hướng dẫn học sinh, sinh viên triển khai thực hiện ý tưởng sáng 

kiến/đề tài nghiên cứu khoa học gắn chuyên môn trong hoạt động tình nguyện. 

2.1.2. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Triển khai các chương trình phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang như Ngày 

hội “Sinh viên với quốc phòng toàn dân”, Chương trình trải nghiệp thực tế “Một ngày là 

chiến sĩ”, “Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo, giai đoạn 2018 - 

2022”, “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, chương trình “Sinh viên với biển 

đảo Tổ Quốc”; Hoạt động hỗ trợ đội hình đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. 

- Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên trong việc gắn nội 

dung tuyên truyền và ký cam kết thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy trong 

thanh thiếu niên vào thang điểm rèn luyện đoàn viên, thanh niên từng học kỳ. 
 

2.2. Phong trào Thanh niên tình nguyện: Tiếp tục phối hợp với Hội Sinh viên 

trường, Hội Chữ thập đỏ trường, Quận Đoàn 9, Quận đoàn Thủ Đức và các đơn vị kết 



nghĩa triển khai thực hiện tình nguyện vì an sinh xã hội và tình nguyện bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các giải pháp:  

- Tiếp tục tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Xuân tình nguyện, 

Mùa hè xanh gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ; Định kỳ tổ chức chương trình Ngày 

Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, tiếp sức người bệnh; Tổ chức “Hiến máu 

tình nguyện”, tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn; Tham mưu Ban Giám hiệu tài 

trợ học bổng đến hết bậc THPT cho thiếu nhi 9.000.000đ/năm và vận động mạnh 

thường quân trợ cấp ít nhất 3.000.000đ/tháng. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với giữ gìn cảnh 

quan trường học như “30 phút hành động vì Ký túc xá xanh – sạch – đẹp”; sơn sửa các 

phòng học; Đội hình tình nguyện vì môi trường xanh, Lăng kính thông minh; Phân loại 

rác tại nguồn, Đội hình điều tiết giao thông “Cổng trường an toàn – văn minh và phản 

ứng nhanh. Đối với các đơn vị ký kết phối hợp tổ chức thực hiện công trình “Điện mới – 

Nguồn sáng mới”, “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”. 
 

2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: Phối hợp với Trưởng các khoa chuyên ngành, 

Phòng Khoa học công nghệ tăng cường các giải pháp, tổ chức các hoạt động phát huy 

ý tưởng/sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên: 

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện ý tưởng/sáng kiến/đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường gắn với tiêu chí giới thiệu “Sinh viên nghiên cứu 

khoa học Euréka”, “Ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh” cấp Thành.  

- Phối hợp với trưởng các khoa trong việc phân công giảng viên hướng dẫn sinh 

viên tham gia ý tưởng/sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức triển lãm giới thiệu 

các sản phẩm tại buổi gặp gỡ tân sinh viên, hội nghị sơ kết, tổng kết cấp khoa. 

 

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

3.1. Chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập: Chỉ đạo cơ sở 

Đoàn tổ chức các cuộc thi tay nghề, hội thi học thuật cấp trường cho 100% các ngành 

nghề đào tạo; Tham gia cuộc thi tay nghề, hội thi học thuật các cấp. Duy trì và phát 

huy các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên. Vận động các nguồn lực xã hội 

hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. 
 

3.2. Chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp: Phối 

hợp với các khoa chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực & Hợp tác 

doanh nghiệp định kỳ tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm, giới thiệu việc làm, thực 

tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp cho từng đối tượng sinh viên; Duy trì và phát 

huy hoạt động của “Không gian sáng tạo và khởi nghiệp” kết nối nguồn lực để hỗ trợ, 

định hướng hiện thực hóa các ý tưởng/sáng kiến trong sinh viên. 
 



3.3. Chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành 

xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Triển khai hiệu quả các hoạt 

động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng vệ, 

thoát hiểm cho sinh viên; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trường tổ chức các đợt tập 

huấn sơ cấp cứu, các hoạt động văn thể mỹ; Phối hợp với Hội Sinh viên trường thành 

lập, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm. 

 

4. Thực hiện chương trình vì đàn em thân yêu 

- Hỗ trợ Hội Sinh viên trường tổ chức thực hiện chương trình 1+1; Phối hợp Công 

đoàn trường tổ chức sân chơi, hành trình trải nghiệm “Một ngày là chiến sĩ” cho con 

CBGVNV tại các đơn vị lực lượng vũ trang và chương trình rèn luyện tại các địa bàn tổ 

chức chiến dịch tình nguyện; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trường tổ chức trung thu, trợ 

cấp đột xuất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt; Trao tặng các suất học bổng cho con cán 

bộ chiến sĩ công tác tại đơn vị lực lượng vũ trang kết nghĩa. 

- Phân công cơ sở Đoàn định kỳ tổ chức sân chơi thiếu nhi, hoạt động giao lưu, rèn 

luyện kỹ năng, tặng học bổng tại các mái ấm, nhà mở và các cơ sở bảo trợ trẻ em. 

 

5. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong hội nhập quốc tế 

- Phối hợp với khoa ngoại ngữ tổ chức thi thử chuẩn đầu ra anh văn, tin học; 

Phối hợp với các Bộ phận quan hệ Quốc tế của nhà trường tổ chức hoạt động giao lưu 

văn hóa văn nghệ, hoạt động an sinh xã hội cho sinh viên tình nguyện quốc tế. 

- Tổ chức tập huấn, cuộc thi, kỹ năng hội nhập quốc tế với các nội dung liên quan 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Cộng đồng ASEAN, tổ chức Liên hiệp quốc. 

  

6. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên 

6.1. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị: Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 04 khóa XII; Đổi mới việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ 

sung dưới hình thức đăng ký học phần tín chỉ theo thời khóa biểu; Tổ chức các buổi 

báo cáo thời sự, chuyên đề nâng cao khả năng phản biện cho cán bộ Đoàn, đoàn viên. 

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, chủ điểm gắn với các đợt sinh hoạt lớp. 
 

6.2. Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức: 

6.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn: 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 đoàn giai đoạn 2019 – 2022”, cụ thể như sau:  

- Tổ chức các buổi triển khai nghị quyết, tập huấn, cho 100% cán bộ Đoàn theo 

chức danh và ngành học; Phối hợp Hội Sinh viên trường tổ chức cuộc thi “Thủ lĩnh 



sinh viên TDC”, tham gia “Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi toàn thành” gắn liền việc 

xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.  

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn 

phấn đấu học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Tham mưu với Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện, môi trường 

phát huy cán bộ Đoàn các trường trung học phổ thông và địa phương tham gia vào 

các ban/văn phòng Đoàn trường, bổ sung và bố trí đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 

6.2.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên: Hướng dẫn cơ sở Đoàn chủ động trong 

công tác tổ chức lớp học “Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức 

đăng ký học phần tín chỉ theo thời khóa biểu; Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Lớp 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đề xuất bổ sung và điều chỉnh các 

tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện học sinh sinh viên gắn với “Chương trình rèn luyện 

đoàn viên, giai đoạn 2018 – 2022”. Đảm bảo 100% cơ sở triển khai, ít nhất 95% đoàn 

viên đăng ký tham gia, ít nhất 90% đoàn viên hoàn thành. 

6.2.3. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn 

- Hướng dẫn cơ sở Đoàn triển khai nội dung đến các Chi đoàn trực thuộc thực hiện 

theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm”; Chủ động đổi mới nội dung trong các hoạt động 

phong trào, văn thể mỹ, tăng cường hoạt động giao lưu giữa các cơ sở Đoàn. 

- Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên hướng dẫn sinh 

hoạt cố vấn học tập kết hợp với sinh hoạt chi đoàn định kỳ; Phân công cơ sở Đoàn 

ban hành hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chủ điểm. 

- Cơ sở Đoàn hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện Đại hội 

Đoàn viên. Phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường hỗ trợ cơ sở Đoàn tổ 

chức Đại hội (Hội nghị) Đoàn cơ sở và cử đại biểu tham gia Đại hội Đoàn trường;  

- Đối với chi đoàn trung cấp, có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

đoàn gắn với các cuộc thi, hội thi học thuật và các chương trình giao lưu. 
 

6.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn: Xây dựng Đề án thành lập Ủy ban 

kiểm tra và chương trình công tác kiểm tra của Đoàn trường; Hướng dẫn cơ sở Đoàn 

xây dựng, triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ 02 lần/năm, kiểm tra theo chuyên đề 01 lần/năm, 

kiểm tra đột xuất: triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đoàn các cấp, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung). 

- Tổ chức giám sát: 01 chuyên đề/năm về chấp hành Điều lệ Đoàn, các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn; Việc thực hiện các chương trình, công tác tập 

huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; Thực hiện hiệu quả công trình thanh niên các cấp. 
 

6.4. Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với hoạt động của Hội Sinh viên 

Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trường học: Đoàn trường 



tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 

Hội Sinh viên trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường, Hội 

nghị kiện toàn các cấp, thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm 

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Đồng hành cùng Hội Sinh viên trường triển 

khai, đánh giá và tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, định hướng tổ 

chức các hoạt động phong trào, tình nguyện, chương trình 1+1, nâng cao chất lượng 

hoạt động của Câu lạc bộ – Đội – Nhóm sở thích. 

 

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, góp 

ý dự thảo các văn bản thông qua diễn đàn trao đổi “Thanh niên với Đảng – Đảng với 

thanh niên”, hội thi trực tuyến, sinh hoạt chuyên đề. Phối hợp với Chi bộ sinh viên tổ 

chức gặp gỡ, nắm bắt nguyện vọng, phân công nhiệm vụ, đề cử đảng viên, cảm tình 

Đảng tham gia các Ban/Văn phòng, UV BCH Đoàn – Hội các cấp. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng trước, trong và sau Đại hội 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhiệm kỳ V; Tiếp tục đầu tư các giải 

pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng xem xét, kết nạp.  

 

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo 

- Tham mưu với BTV Thành Đoàn và Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trong việc 

định hướng nội dung hành động của chương trình năm, điều chỉnh cơ cấu nhân sự, cơ 

chế hoạt động và bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn khi nâng cấp Đoàn tương đương.   

- Phối hợp với Quận đoàn 9, Quận đoàn Thủ Đức và Đoàn cơ sở các đơn vị lực 

lượng vũ trang trong việc duy trì các hoạt động giáo dục, phong trào tình nguyện, giao 

lưu quốc tế; Tiếp tục thực hiện ký kết liên tịch các khoa trong việc đồng hành, hỗ trợ 

Đoàn trường và Đoàn cơ sở tổ chức hoạt động giai đoạn 2019 – 2022. 

- Chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở triển khai 

thực hiện các hoạt động; Duy trì công tác giao ban ít nhất 01 tháng/lần và theo từng 

học kỳ đối với Chi đoàn; Đổi mới các phương thức tổ chức như giao ban trực tuyến, 

Hội nghị, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; Ứng dụng CNTT trong công tác báo cáo, 

thi đua, khen thưởng, triển khai thông tin hoạt động và nắm bắt dư luận sinh viên. 
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

PHẦN THỨ BA 

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC  

NHIỆM KỲ 2017 – 2019 

 

I. QUAN ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CHỈ ĐẠO 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên hàng năm của 

Thành đoàn, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu nhà trường, bám sát nội dung 

Nghị quyết Đại hội Đoàn gắn liền với tình hình đặc thù của trường, đặc biệt là các sự 

kiện lớn của đất nước, tổ chức Đoàn và của Nhà trường; 

- Tạo được sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của 

cả hệ thống; phát huy tính tích cực, chủ động và tinh thần trách nhiệm của từng Ủy 

viên Ban Chấp hành; 

- Đặt trọng tâm tại cơ sở, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của các Liên Chi 

đoàn, Chi đoàn, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc trong việc tổ chức và triển khai các 

hoạt động; 

- Chú trọng chất lượng hoạt động Đoàn, đầu tư thỏa đáng cho công tác giáo dục 

chính trị – tư tưởng và hỗ trợ học tập cho đoàn viên thanh niên. Qua phong trào đã 

củng cố và phát triển tổ chức, phát hiện nhân tố mới để bổ sung cho đội ngũ cán bộ 

Đoàn. 
 

2. Nội dung chỉ đạo 

2.1. Đối với Đảng ủy và Đoàn cấp trên: Đoàn trường luôn giữ mối liên hệ 

thường xuyên thông qua chế độ báo cáo, thông tin bằng văn bản và trực tiếp để kịp 

thời phản ánh tình hình hoạt động của Đoàn, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo và tranh thủ 

sự quan tâm hỗ trợ của Đảng ủy và Đoàn cấp trên. 

2.2. Đối với các bộ phận trực thuộc Đoàn trường 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ phân công công tác, xác định rõ thẩm quyền và 

trách nhiệm đối với công việc và đối với tổ chức; 

- Duy trì chế độ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ định kỳ hoặc đột xuất và 

thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; 



- Thực hiện duyệt kế hoạch hoạt động năm của các bộ phận trực thuộc, đồng thời 

chủ động giao cho các Liên Chi đoàn, Chi đoàn các nội dung công tác quan trọng để 

phát huy tính chủ động cho các đơn vị này. Trong nhiệm kỳ, đã giao cho một số Liên 

Chi đoàn, Chi đoàn đăng cai tổ chức một số hoạt động lớn có hiệu quả. 

2.3. Đối với Hội sinh viên 

Đoàn trường giữ vai trò nòng cốt đối với Hội sinh viên, đồng thời đảm bảo tính 

độc lập và chủ động của Hội sinh viên thể hiện qua việc giới thiệu Cán bộ đoàn chủ 

chốt tham gia Hội sinh viên, duy trì họp liên tịch để xây dựng chương trình hoạt động 

của Hội sinh viên, phân công thường trực Đoàn trường chỉ đạo trực tiếp hoạt động 

của Hội Sinh viên.  

2.4. Đối với các đơn vị bạn 

Thường xuyên giữ mối liên hệ và họp liên tịch khi có các hoạt động phối hợp, 

xác định các hoạt động được tổ chức phải gắn liền với việc quảng bá về nhà trường 

cũng như truyền thống của Đoàn trường.  
 

3. Hình thức chỉ đạo 

Ban Chấp hành thực hiện công tác chỉ đạo thông qua các hình thức sau: 

- Thông qua các cuộc họp; các văn bản chỉ đạo; 

- Thông qua hoạt động của từng Ủy viên Ban Chấp hành; 

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát; 

- Thông qua chế độ thông tin báo cáo. 

 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VII, NHIỆM KỲ 2017 – 2019 

1. Mặt được 

- Trong suốt quá trình hoạt động, Đoàn trường luôn được nhận được sự quan tâm 

sâu sát của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Thành Đoàn trong việc chỉ đạo, 

định hướng về mọi mặt; Tham mưu cơ chế, chế độ làm việc thuận lợi cho đội ngũ làm 

công tác Đoàn, quan tâm đầu tư mọi nguồn lực để Đoàn Thanh niên hoạt động tốt nhất, 

tạo động lực cho các Đoàn viên, cán bộ Đoàn tham gia công tác. 

- Đội ngũ Ban Chấp hành trẻ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, 

đoàn kết nhất trí xây dựng tập thể. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiên phong 

gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào, giữ được phẩm chất đạo đức của 

người cán bộ Đoàn. Hầu hết các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường đã hoàn thành 

xuất sắc công tác được phân công, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên của trường; Tham mưu nhiều ý kiến có giá trị và được Đảng ủy 

– Ban Giám hiệu Nhà trường chấp thuận, tin tưởng. 



- Thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Đoàn đối với Hội Sinh viên. Kết quả là đơn 

vị xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ. 

- Công tác chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Đoàn trường thông suốt trong cả hệ 

thống; tạo ra phong trào sôi nổi và thiết thực cho đoàn viên, sinh viên tham gia. Kịp 

thời gắn các sự kiện chính trị, thời sự với việc tổ chức các hoạt động giáo dục; sáng 

tạo và chủ động trong việc phối hợp với đơn vị và tham gia tích cực các hoạt động 

của Đoàn cấp trên; phối hợp tổ chức tốt các chương trình, hoạt động do Thành Đoàn 

tổ chức. Đoàn trường được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu là đơn vị 03 năm 

liền đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 5. 

- Duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

cũng như giao ban với cơ sở, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cơ sở để phản ánh, 

tham mưu đầy đủ, kịp thời với Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường. 

- Công tác tập huấn cán bộ Đoàn cũng được chú trọng và đa dạng hóa hình thức, 

nội dung tập huấn. 
 

2. Hạn chế 

- Đoàn trường trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Chi đoàn, khối lượng công 

việc lớn nên việc triển khai các hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Việc phân 

công cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường chưa phù hợp trong một số công 

tác. 

- Một số hoạt động cấp Đoàn trường chưa được tập trung thời gian đầu tư sâu về 

nội dung, chưa có sự đột phá trong tổ chức các hoạt động. 

- ĐVTN bậc Trung cấp một số khoa còn thụ động trong tham gia công tác Đoàn. 

Một số cán bộ Đoàn chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo tập thể của mình; Năng lực tổ chức 

hoạt động của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu công tác. 

 

III. KIỂM ĐIỂM BAN THƯỜNG VỤ 

1. Thường trực Đoàn trường – Nhân viên: Các đồng chí trong Thường trực 

Đoàn trường (Bí thư, Phó Bí thư) vừa kiêm nhiệm các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, Dân 

quân tự vệ và nhiệm vụ phối hợp của Nhà trường nên thời gian dành cho công tác 

Đoàn còn hạn chế. Thường trực Đoàn trường chưa dành nhiều thời gian để theo dõi, 

động viên, hướng dẫn cơ sở Đoàn đầu tư giải pháp để phát huy tính sáng tạo trong 

sinh viên. 
 

2. Thường vụ Đoàn trường – Giảng viên và sinh viên: Các đồng chí Ủy viên 

Thường vụ Đoàn trường vừa kiêm nhiệm công tác giảng dạy, quản lý tổ bộ môn và 

sinh viên đặt nhiệm vụ học tập hàng đầu, thời gian đào tạo rút ngắn, thời gian còn lại 

tham gia công tác Đoàn. Tuy có những sáng kiến trong các hoạt động phong trào, 



nhưng thời gian tổ chức tương đối eo hẹp, lực lượng cán bộ chủ chốt qua hai năm học 

tập phải thay đổi nhân sự dẫn đến việc điều hành tổ chức nhiều sự thay đổi. 

 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại đang gặp phải, Ban Chấp hành 

Đoàn trường rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

1. Cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Thành Đoàn, Đảng uỷ, Ban giám hiệu và 

sự ủng hộ của Cán bộ, Giảng viên nhà trường, các nguồn lực ngoài xã hội;  

2. Nắm bắt nhu cầu và phát huy tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, sinh viên 

trong việc tổ chức các hoạt động; 

3. Tập thể Ban Chấp hành phải đoàn kết, thống nhất; từng Ủy viên Ban Chấp 

hành phải tâm huyết với công việc; hạn chế việc kiêm nhiệm của cán bộ Đoàn; 

4. Xây dựng chương trình phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường;  

5. Phải nhạy bén trong việc tiếp cận các sự kiện chính trị – xã hội lớn của đất 

nước, nhu cầu của thanh niên, HSSV để kịp thời chủ động các phong trào. 
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