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KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trƣờng học
Năm học 2015-2016
----------

Năm học 2015 - 2016 diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện ý nghĩa quan
trọng: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước
và tuổi trẻ: 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc
khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2015), 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp
thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2015), 85 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); năm học tiếp tục thực hiện Nghị
quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của BTV Quận Đoàn Ngô Quyền,
căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Đảng uỷ, BGH nhà trường; Ban
Thường vụ Đoàn trường THPT Thái Phiên xây dựng Dự thảo Phương hướng
hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Thái Phiên
năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Đ y mạnh các hoạt động giáo dục lý tư ng, đạo đức, lối sống trong học
sinh g n với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tư ng, tấm gương
đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 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”, Nghị quyết 02-NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về
“Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho
thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”. N m ch c t nh h nh tư tư ng, định
hướng dư luận trong thanh niên trường học.
2. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp,
nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
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chào mừng các ngày lễ lớn thông qua việc đảm nhận các công tr nh, phần việc
thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
3. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thực chất phong trào “Khi tôi 18” trong
đoàn viên thanh niên.
4. Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt chính
trị của Đoàn với Liên Chi hội thanh niên. Ch trọng công tác quản lý đoàn viên,
đổi mới, nâng cao chất lư ng sinh hoạt Đoàn, Hội; bồi dư ng cán bộ Đoàn, Hội
các cấp; đ y mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu h t, tập h p, đoàn
kết, quản lý, giáo dục đoàn viên, học sinh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án
500 và Chương tr nh “Tu i trẻ ải h ng chung tay y dựng nông thôn mới”
II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80 thanh niên đư c học tập, quán
triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức đ t sinh hoạt chính trị “Tự hào
tiến bước dưới cờ Đảng” (chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp).
2. Các Chi đoàn có mô h nh hoạt động cụ thể, sáng tạo thực hiện công tác
giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dư ng lý tư ng cách mạng, kỹ năng sống cho
đoàn viên, thanh niên.
3. Thực hiện tốt phong trào“Khi tôi 18”.
4. Tổ chức “ trưởng thành - Tu i 18 tri n th y cô”, cấp giấy chứng
nhận “ c sinh 3 tốt”
5. Thực hiện hiệu quả chương tr nh “Đồng hành cùng bạn đến trường”
g n với việc tổ chức chương tr nh “Thắp sáng ước mơ tu i trẻ Việt Nam”.
6. Phối h p với chuyên môn nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia
cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật Intel ISEF.
7. Tham gia các hoạt động tư vấn, định hướng nghề cho đoàn viên thanh
niên.
8. 100% các Chi đoàn đăng ký công tr nh, phần việc thanh niên chào
mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và các ngày lễ lớn trong năm học.
9. 100 Bí thư chi đoàn trường học đư c tham dự ít nhất 01 lớp bồi
dư ng nghiệp vụ về công tác Đoàn.
10. Toàn trường kết nạp 200 đoàn viên mới, giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên
ưu t cho Đảng bồi dư ng, phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 Đảng viên.
11. Chi đoàn Giáo viên đạt danh hiệu Chi đoàn Văn minh cấp Thành phố;
70 Chi đoàn học sinh đăng ký đạt danh hiệu Chi đoàn Mạnh cấp cơ s .
12. Tổ chức chiến dịch t nh nguyện “ oa hư ng đ ” và chương tr nh
“Tiếp sức mùa thi” an toàn, thiết thực, hiệu quả.
* Chỉ tiêu chung: Đoàn trường nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn,
duy tr và bảo lưu danh hiệu Lá cờ đầu công tác Đoàn và PTTN khối THPT
Thành phố Hải Phòng.
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III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
1.1. Triển khai 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” và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TWĐTN ngày
22/8/2013 Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng
cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”.
- Tổ chức các hoạt động t m hiểu và giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tư ng Hồ Chí Minh thông qua các cuộc thi với h nh thức phong ph , đa dạng,
tuyên truyền trực quan, báo cáo chuyên đề kết h p phát hành tài liệu cho đoàn
viên, thanh niên t m hiểu.
- Tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên học sinh và cán bộ giảng viên trẻ
đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, tập trung vào các nội dung trung thực, trách nhiệm; tổ chức các hoạt động
khen thư ng, tuyên dương các tấm gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống báo chí của Đoàn, Hội,
trên website của trường về gương người tốt, việc tốt, những điển h nh tiêu biểu
trong thanh niên trường học có thành tích xuất s c trong học tập và r n luyện.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực
hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và cuộc vận động “X y dựng giá trị h nh
mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” trong cán bộ Đoàn; đăng ký thực hiện
nội dung của Chỉ thị; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động
thực hiện Chỉ thị, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động thực
hiện Chỉ thị.
1.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống
của tổ chức Đoàn, Hội, bồi dư ng lòng yêu nước, vun đ p tinh thần tự hào dân
tộc, ý thức trách nhiệm về chủ quyền Tổ quốc, trong đó bao gồm các giải pháp:
- Tổ chức tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam g n với các
hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng bầu cử Hội đồng nhân
dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; tổ chức sâu rộng đ t sinh
hoạt chính trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
(15/10/1956 – 15/10/2015), 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội
Sinh viên Việt Nam, 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ
chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của
trường, của địa phương.
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- Tiếp tục vận động thanh niên tích cực hư ng ứng phong trào “Tôi yêu
T quốc tôi”; tổ chức chào cờ, hát Quốc ca, bài ca chính thức của Đoàn trong
các hoạt động, sinh hoạt.
- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về t nh h nh biên giới, hải đảo tổ quốc
cho học sinh, giáo viên trẻ; duy tr và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu,
kết nghĩa giữa các trường học với đơn vị lực lư ng vũ trang trên địa bàn; tổ
chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; tham gia ủng hộ công tr nh xây
dựng cột cờ Tổ quốc tại Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, tặng cờ Tổ quốc tại các
đảo tiền tiêu.
1.3. Tổ chức các hoạt động góp phần h nh thành thói quen tốt trong môi
trường học đường, ngoài x hội và trên mạng internet cho thanh niên trường học
như: ứng xử văn minh, thân thiện, lành mạnh; chủ động học tập, nghiên cứu
khoa học, tạo thói quen đọc sách thường xuyên, kỷ luật, tự giác, tự quản; nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là chấp hành Luật Giao thông đường bộ,
tuân thủ kỷ luật. Thực hiện hiệu quả mô h nh C ng trường an toàn giao thông”
1.4. Tiếp tục thực hiện Chương tr nh “Thắp sáng ước mơ tu i trẻ Việt
Nam v d n giàu, nước mạnh, d n chủ, công bằng, văn minh” tăng cường các
hoạt động hỗ tr giao lưu gương học sinh điển h nh, gương người tốt, việc tốt;
cựu học sinh thành đạt; những nhân chứng lịch sử, những tấm gương vư t khó
vươn lên của trường, địa phương. Quan tâm h nh thức tuyên truyền trên hệ
thống báo chí, bản tin của Đoàn, Hội, trang điện tử, mạng x hội của nhà trường,
Đài phát thanh và truyền h nh.
1.5. Củng cố đội ngũ và phương pháp n m b t t nh h nh tư tư ng, dư luận
của học sinh; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để đoàn viên học sinh,
hiểu rõ và cùng đấu tranh chống “Di n biến hoà b nh”, đồng thời có nhận thức
đ ng đ n t nh h nh biên giới, hải đảo của tổ quốc. Tăng cường n m b t thông tin
của đoàn viên, học sinh thông qua các trang mạng x hội (Facebook, di n đàn
thanh niên,...). Định hướng, vận động, hướng dẫn học sinh ứng xử văn hóa khi
tham gia các diễn đàn, mạng x hội.
2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và
bảo vệ Tổ quốc”:
2.1. Đ y mạnh thực hiên phong trào “Sáng tạo trẻ” thông qua các cuộc
thi ý tư ng sáng tạo, hội nghị, tọa đàm nghiên cứu khoa học, ngày hội sáng tạo
trẻ trong học sinh, hội thi tay nghề, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong
học sinh. Thực hiện các giải pháp khuyến khích và hỗ tr học sinh tham gia
phong trào như:
- Tổ chức các hoạt động kết nối, tư vấn, hỗ tr học sinh phát huy ý tư ng
sáng tạo, nghiên cứu khoa học; ch trọng các ý tư ng, đề tài có tính ứng dụng,
tham gia giải quyết các vấn đề x hội quan tâm, đầu tư, t m kiếm nguồn lực đầu
tư hiện thực hóa các ý tư ng, đề tài có giá trị.
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- Phát huy vai trò của giáo viên, cán bộ trẻ trong định hướng, hướng dẫn
học sinh học tập, nghiên cứu khoa học. Phối h p các ngành, các đơn vị tổ chức
các chương t nh, hội nghị khoa học, ngày hội sáng tạo cho học sinh.
2.2. Thực hiện các công tr nh, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội
Đảng các cấp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ch
trọng phát huy kiến thức chuyên môn của giáo viên trẻ trong những công tr nh
phục vụ cộng đồng, x hội.
2.3. Tổ chức các hoạt động t nh nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung
hướng đến giữ g n cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương, các
hoạt động an sinh x hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ g n
an toàn giao thông, hiến máu t nh nguyện.
2.4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, chiến dịch t nh nguyện cao điểm cho
từng đối tư ng thanh niên trường học: chiến dịch “T nh nguyện mùa đông”,
“Xu n t nh nguyện”, chương tr nh “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch t nh nguyện
“ oa hư ng Đ ”, chương tr nh “Tiếp sức đến trường”
2.5. Ch trọng việc kết nối, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, tổ, đội
nhóm t nh nguyện tự phát trong học sinh. Tổ chức các hoạt động giao lưu học
sinh các trường, khối trường học và lực lư ng vũ trang, giao lưu với học sinh
quốc tế.
2.6. Tiếp tục thực hiện Chương tr nh “Tu i trẻ ải h ng chung tay y
dựng nông thôn mới” và Đề án 500 của Ban Thường vụ Thành đoàn; phong trào
hiến máu nhân đạo; hoạt động t nh nguyện hướng về biên giới, hải đảo.
3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào “Khi tôi 18”.
- Tổ chức xét chọn, công nhận, tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “ c
sinh 3 tốt” (gắn với phong trào “Khi tôi 18”) các cấp đảm bảo các quy định
chung.
- Phát triển các mô h nh câu lạc bộ “ c sinh 3 tốt” cho các học sinh đạt
danh hiệu.
3.2. Tổ chức các hoạt động hỗ tr học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa
học, ứng dụng công nghệ. Tổ chức các hoạt động tư vấn phương pháp học tập,
nghiên cứu khoa học hiệu quả cho học sinh; thành lập, duy tr và phát huy hiệu
quả các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học học sinh. Tham mưu l nh đạo
nhà trường hỗ tr học sinh, giáo viên trẻ nghiên cứu khoa học.
3.3. Vận động các nguồn lực x hội trao học bổng, giải thư ng, hỗ tr
sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
học sinh có thành tích tốt trong học tập; biểu dương học sinh tiêu biểu. Đ y
mạnh hoạt động hỗ tr và phát huy học sinh đạt danh hiệu“ c sinh 3 tốt”
Triển khai thực hiện hiệu quả Chương tr nh “Đồng hành cùng bạn đến trường”.
3.4. Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn
tuyển sinh.
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3.5. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống văn
hóa tinh thần trong đó quan tâm đến các hoạt động phát huy giá trị truyền thống;
hoạt động thể thao, nâng cao thể lực cho thanh niên trường học. Xây dựng, củng
cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm s thích của học sinh. Tham mưu cấp
ủy, l nh đạo nhà trường có những h nh thức hỗ tr để tổ chức đa dạng các sân
chơi cho học sinh.
3.6. Làm tốt công tác phối h p tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng
thực hành x hội; kỹ năng hội nhập quốc tế cho học sinh; hỗ tr học sinh về vấn
đề giới tính, sức khỏe sinh sản, tuyên truyền cho học sinh về tác hại của bia,
rư u, thuốc lá, ma t y và các chất kích thích khác, phòng chống HIV/AIDS.
3.7. Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên trẻ. Tổ chức các
hoạt động hỗ tr , giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ giáo
viên trẻ.
4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng
4.1. Tập trung bồi dư ng, kết nạp và phát triển “ ớp đoàn viên 85 năm
Đoàn TNCS ồ Chí Minh” theo phương châm: chất lư ng hơn số lư ng, đảm
bảo thực hiện đ ng nguyên t c, quy tr nh, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, không
chạy theo số lư ng mà hạ thấp tiêu chu n kết nạp; tổ chức lễ kết nạp đoàn viên
trang trọng, có hoạt động thực tế để đoàn viên mới tham gia.
4.2. Củng cố nâng cao chất lư ng sinh hoạt chi đoàn. Các Chi đoàn thực
hiện tốt qui định, tạo điều kiện về thủ tục cho đoàn viên về sinh hoạt nơi cư tr
theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ đoàn trường về việc đoàn viên tham gia
sinh hoạt tại nơi cư tr ; đồng thời có giải pháp kiểm tra, đánh giá nghiêm t c kết
quả đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư tr .
- Tập trung triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh” trong học sinh, “Chi
đoàn văn minh” trong chi đoàn giáo viên, đảm bảo sinh hoạt định kỳ và có trọng
tâm (theo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn); đ y mạnh thực hiện chương tr nh “Rèn
luyện đoàn viên” giai đoạn 2015 - 2017 g n với thực hiện các phong trào hành
động của Đoàn Thanh niên nhà trường; triển khai thực hiện đồng bộ các sổ sách
Đoàn vụ theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Xây dựng, triển khai và nâng cao
chất lư ng các h nh thức sinh hoạt chi đoàn; tiếp tục hướng dẫn các chi đoàn sử
dụng hiệu quả 02 tiết học/tháng dành cho sinh hoạt Đoàn và giáo dục kỹ năng.
4.3. Sử dụng các tiêu chí của Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013
của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là yếu tố quan trọng để đánh giá, nhận xét
cán bộ Đoàn. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dư ng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán
bộ Đoàn; tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thư ng Bí thư chi
đoàn giỏi. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên trẻ trong tham gia hoạt
động Đoàn.
4.4. Tiếp tục 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.
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4.5. Bồi dư ng, định hướng tư tư ng cho đoàn viên ưu t , phấn đấu tăng
tỉ lệ đoàn viên ưu t giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
4.6. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp,
đoàn kết, tập h p, quản lý và giáo dục đoàn viên, hội viên, sinh hoạt Đoàn, Hội.
4.7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn thông qua
mảng chuyên đề; ch ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lư ng
hoạt động Đoàn. Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN
- Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường (tháng 9/2015).
- Tổ chức Hoạt động truyền thông ( uyên suốt năm h c).
- Tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm tài năng học sinh trường THPT Thái
Phiên 2015 (tu n 2 tháng 10/2015)
- Tổ chức Hội thao GDQP-AN (tháng 12/2015).
- Tổ chức chuyên đề Thanh niên với biển đảo Tổ quốc (tu n 4 tháng 12).
- Tổ chức chương tr nh Ngày hội Tất niên cùng Thái Phiên lần thứ 13
(tháng 1/2016).
- Tổ chức chuyên đề Đến với hiện đại từ truyền thống (tu n 3 tháng
1/2016).
- Tham gia Hội thi Khi tôi 18 cấp Quận.
- Thành lập và tham gia liên hoan “Dàn h p xướng học sinh THPT”
(tháng 3/2016).
- Tổ chức chuyên đề “Ngày hội tu i trẻ” với chủ đề “Tự hào đoàn viên
Đoàn TNCS ồ Chí Minh”, biểu dương “ c sinh 3 tốt” (tháng 3/2016).
- Tổ chức chuyên đề thanh niên với bản sắc các nước Đông Nam Á
(tháng 4/2016).
- Tổ chức chuyên đề Sức khoẻ sinh sản vị thành niên (tu n 4 tháng
4/2016).
- Tổ chức chuyên đề: “ trưởng thành - Tu i 18 tri n th y cô” g n với
biểu dương gương “ c sinh 3 tốt” (tu n 1 tháng 5/2016).
- Tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh con thương bệnh binh của
trường nhân dịp 27/7 (tháng 7/2016).
- Tham gia các hoạt động của Quận và Thành phố.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Trƣờng
- Xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo Đảng ủy – BGH.
- Định hướng hoạt động chủ điểm tháng, hoạt động lớn và các nội dung
mới; duy trì danh hiệu Lá cờ đầu.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các trọng tâm công tác tại chi đoàn.
- Tổ chức bồi dư ng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn.
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- Chỉ đạo thực hiện, tham gia các chuyên đề điểm cấp thành phố.
2. Cấp Chi đoàn
- Ban chấp hành Chi đoàn chủ động thực hiện sáng tạo kế hoạch công tác
Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2015-2016 theo chủ đề
tháng phù h p với t nh h nh thực tế của các chi đoàn; chủ động chu n bị và tham
gia có hiệu quả các hoạt động do trường, quận và thành phố triển khai.
- Tham gia tập huấn cho cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội.
- Đ y mạnh việc thực hiện chương tr nh dự bị đoàn viên, r n luyện đoàn
viên trong thời kỳ mới g n với việc thực hiện các chương tr nh theo từng khối.
- Thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
3. Công tác thông tin báo cáo
* Đoàn trƣờng:
- Triển khai hệ thống văn bản trên Website, Email tới các Chi đoàn.
* Chi đoàn:
- BCH Chi đoàn vào Website, Email nhận văn bản, nghiên cứu, báo cáo
và phối h p với Giáo viên chủ nhiệm triển khai có hiệu quả tới đoàn viên thanh
niên trong Chi đoàn.
- Báo cáo gửi theo hệ thống Email của Đoàn trường.
- Báo cáo tháng gửi từ ngày 20 đến 25 hàng tháng.
- Báo cáo Sơ kết học kỳ I công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường
học năm học 2015-2016: gửi trước ngày 15/12/2015.
- Báo cáo tổng kết và phụ lục số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh
niên trường học năm học 2015-2016: gửi trước ngày 05/5/2016.
Nhận đư c kế hoạch này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH các
Chi đoàn xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2015-2016, báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm
t c, đạt kết quả cao các nhiệm vụ năm học.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
- Xây dựng kế hoạch năm học và tăng cường công tác kiểm tra, hướng
dẫn chi đoàn thực hiện kế hoạch.
- Tổ chức bồi dư ng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn
- Chỉ đạo thực hiện chuyên đề điểm để r t kinh nghiệm và chỉ đạo trọng tâm.
TM. BAN THƢỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nơi nhận:
- Quận Đoàn Ngô Quyền;
- Đảng ủy, BGH;
- GVCN;
- Đoàn trường;
- Chi đoàn;
- Lưu VPĐ.

Đoàn Hồng Tuấn
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