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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                      Thủ Dầu Một, ngày     tháng 6 năm 2019 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG 

TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

NHIỆM KỲ 2019-2022 

 

+ Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 26/6/2019 (Thứ Tư). 

+ Địa điểm: Hội trường, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

TT Nội dung 

1 Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 

2 Văn nghệ chào mừng 

3 Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, Phút mặt niệm 

4 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

5 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký 

6 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách đại biểu 

7 Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội 

8 Thông qua Chương trình Đại hội 

9 Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2019 

10 Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ 2019-2022 

11 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành 2018-2019 

12 Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo trên 

13 Ban Chấp hành 2018-2019 tuyên bố hết nhiệm kỳ 

14 Tặng quà cho Ban Chấp hành cũ 

15 Thông qua Đề án nhân sự BCH 2019-2022 

16 Giới thiệu Ban bầu cử 

17 Thông qua thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử 

18 Ban Bầu cử kiểm phiếu - Đại hội giải lao 

19 Công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử 

20 Ban Chấp hành mới họp phiên thứ I - Đại hội giải lao 

21 Công bố kết quả họp phiên thứ I, tặng hoa, BCH mới hứa quyết tâm 

22 Đại diện Chi bộ, Đoàn cấp trên phát biểu 

23 Thông qua Nghị quyết của Đại hội 

24 Bế mạc: Hát Quốc ca, Đoàn ca 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                      Thủ Dầu Một, ngày     tháng 6 năm 2019 

 

NỘI QUY 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG 

TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

NHIỆM KỲ 2019-2022 
 

Để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Nông 

Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2022 đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Đại 

hội quy định một số nội dung làm việc tại Đại hội như sau: 

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI 

- Tổng kết công tác Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình 

Dương nhiệm kỳ 2018-2019; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác 

Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019-2022. 

- Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình 

Dương, nhiệm kỳ 2019-2022. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

 - Họp phiên trù bị: Bắt đầu lúc 10 giờ, ngày 21/6/2019, tại Hội trường. 

- Đại hội chính thức: Bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 26/6/2019, tại Hội trường. 

III. ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI 

- Đại biểu tham dự Đại hội cần đề cao trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, 

tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc thời 

gian làm việc theo quy định; tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đối với các hoạt 

động trong suốt thời gian dự Đại hội. 

- Đại biểu nào vì lý do đột xuất phải vắng mặt trong thời gian làm việc thì 

phải trực tiếp báo cáo và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

- Đại biểu vào Hội trường ngồi đúng vị trí quy định, có ý thức kỷ luật, bảo 

vệ trật tự, bảo quản tốt tài liệu. Không giải quyết việc riêng trong giờ làm việc 

của Đại hội, không hút thuốc lá, không giao tiếp điện thoại trong Hội trường khi 

Đại hội làm việc, điện thoại để chế độ rung hoặc im lặng. 

- Đại biểu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung với Ban Thư ký 

hoặc đưa Thẻ Đoàn viên xin ý kiến Đoàn Chủ tịch và phát biểu khi có sự đồng ý 

của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung 

vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (không quá 03 phút). 

- Những ý kiến đã chuẩn bị sẵn nhưng do thời gian có hạn, không thể bố 

trí phát biểu trực tiếp tại Đại hội thì đại biểu gửi lại cho Ban Thư ký để tổng 
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hợp, những ý kiến này vẫn có giá trị như các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại 

hội. 

- Người không có trách nhiệm không được ra vào khu vực họp Ban Chấp 

hành, khu vực Ban Bầu cử làm việc. 

- Đại biểu cần hỏi thêm và phản ảnh những vấn đề có liên quan đến đại 

biểu, nhân sự của Đại hội, phải gặp trực tiếp Đoàn Chủ tịch để trao đổi. Tùy 

theo nội dung yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ trả lời riêng hoặc trả lời chung trước 

Đại hội. 

- Về trang phục của Đại hội: Tất cả đại biểu mặc đồng phục Áo Thanh 

niên Việt Nam, quần tây hoặc váy sẩm màu (đối với nữ), đi giày hoặc dép có 

quai hậu, đeo Huy hiệu Đoàn bên trên túi áo bên trái. 

- Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Đoàn viên” được Ban Tổ chức 

Đại hội chuẩn bị sẵn. 

IV. CƠ QUAN LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI 

- Đoàn Chủ tịch: Do Đại hội bầu (bằng cách biểu quyết), có nhiệm vụ 

điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy đã được Đại hội 

quyết định.  

- Ban Thư ký: Do Đại hội bầu (bằng cách biểu quyết), có nhiệm vụ giúp 

Đoàn Chủ tịch và Đại hội ghi biên bản Đại hội, tổng hợp các ý kiến, soạn thảo 

Nghị quyết Đại hội, tiếp nhận và bảo quản các tài liệu của Đại hội. 

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: Do Đại hội bầu (bằng cách biểu quyết), 

có nhiệm vụ giúp Đại hội kiểm tra, xem xét tư cách, tổng hợp tình hình đại biểu 

tham dự Đại hội, báo cáo trước Đại hội. 

- Ban Bầu cử: Do Đại hội bầu (bằng cách biểu quyết), có nhiệm vụ hướng 

dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. 

 

Trên đây là Nội quy làm việc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2022. 

Vì sự thành công của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị tất cả đại biểu tham 

dự Đại hội thực hiện nghiêm túc Nội quy này. 

 

 

BAN TỔ CHỨC 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP 

 BÌNH DƯƠNG, NHIỆM KỲ 2019-2022 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Thủ Dầu Một, ngày     tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

NHIỆM KỲ 2019-2022 

PHẦN 1: 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 

THANH THIẾU NHI ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

BÌNH DƯƠNG, NHIỆM KỲ 2018-2019 

 

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ TƯ TƯỞNG THANH NIÊN 

1. Tình hình thanh niên 

 Đến tháng 5 năm 2019, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương 

có 606 HS hệ chính quy và 51 CBGV. Đoàn trường có 21 Chi đoàn (01 CĐGV, 

20 Chi đoàn HS1), có 380 Đoàn viên (18 CBGV, 362 HS). Tỉ lệ Đoàn viên 

chiếm 57,8% tổng số thanh niên2. BCH Đoàn trường hiện tại có 11 đồng chí (09 

CBGV, 02 HS; 03 Đảng viên; 05 nữ). 

Hầu hết ĐVTN có ý thức tập trung vào học tập, công tác tốt. ĐVTN có 

nguyện vọng chính đáng mong được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện 

giảng dạy, học tập, làm việc theo đúng chuyên ngành sau khi ra trường; được 

giao lưu, vui chơi giải trí, về nguồn, tham quan học tập thực tế, …  

ĐVTN chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường; 

hưởng ứng tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các 

kênh thông tin của Đoàn trường; tham gia đầy đủ các khối đông, mitting do 

Đoàn trường tổ chức, không tham gia các hoạt động biểu tình, mitting tự phát. 

2. Tư tưởng thanh niên 

Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn trường đã kịp thời định hướng một số vấn đề 

về an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, bảo hiểm y tế, phòng chống tác hại 

của bia rượu, vấn đề học tập, đánh giá rèn luyện, việc làm sau khi ra trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh trong chăn nuôi, … 

Nhìn chung tư tưởng ĐVTN toàn trường ổn định, tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước, không bị dao động trước khó khăn thử thách; sẵn 

sàng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

                                                           
1 {12A, B, C}, {11A, B, C}, {34A1, B1, C1, D1, F1}, {35A1, A2, B1B2, C1, C2, D1D2, F1F2, H2, H3}. 
2 Tháng 4 năm 2018 tỉ lệ Đoàn viên là 59,3%. 
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II. NHỮNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN 

NHIỆM KỲ 2018-2019 

1. Tình hình tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 

2018-2019 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2019, 

BCH Đoàn trường đã xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch làm việc cho toàn 

nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCH từ sớm3, nhằm 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. 

Trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ cụ thể, BCH Đoàn trường chủ động 

xây dựng các kế hoạch, tổ chức họp cán bộ Đoàn các Chi đoàn, kết hợp với các 

Phòng, Khoa, GVCN để triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

việc thực hiện các kế hoạch đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết cũng được BCH Đoàn trường cụ thể 

thông qua nhiều hình thức: Tài liệu phát tay, thông qua các hội thi, các hoạt 

động tình nguyện vì cộng đồng, các buổi lao động công ích, các hoạt động giao 

lưu, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Chào cờ, tuyên truyền qua Bảng tin Đoàn, website 

(nonglambd.edu.vn), fanpage (facebook.com/nonglambd)4, … 

2. Xây dựng lực lượng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, 

có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị 

2.1. Giáo dục lý tưởng cách mạng 

BCH Đoàn trường xác định đây là công tác trọng tâm, xuyên suốt và triển 

khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thường xuyên đổi 

mới qua đó giúp ĐVTN nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị. 

Cử các thành viên trong BCH tham gia đầy đủ các Hội nghị BCV-TTV do 

Đoàn Khối tổ chức, tuyên truyền các nội dung được Đoàn cấp trên định hướng 

thông qua các kênh thông tin của Đoàn trường. 

Hàng năm, Đoàn trường kết hợp với Phòng Công tác HSSV tổ chức tốt 

các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV khóa mới. Qua đó, giúp ĐVTN 

nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết và thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Đoàn và Nhà trường. 

Đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động diễn biến hòa bình, chống 

diễn biến hòa bình: Đoàn trường thường xuyên phối hợp với Phòng Công tác 

HSSV nắm bắt thông tin, kịp thời tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt 

Chào cờ, họp lớp. Từ đó giúp ĐVTN có cái nhìn đúng đắn, nhận diện được âm 

mưu của địch, không bị rơi vào bẫy của các thế lực chống phá Nhà nước ta. 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 06 

buổi Chào cờ, 02 buổi họp cán bộ lớp, triển khai 04 tài liệu sinh hoạt Chi đoàn5, 

                                                           
3 Ban Chấp hành Đoàn trường đã ban hành 03 Nghị quyết, 11 Kế hoạch hành động nhằm triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2018-2019. 
4 Trong nhiệm kỳ 2018-2019, đã đăng 35 tin bài mục Đoàn thanh niên (nonglambd.edu.vn). 
5 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn được lấy nguồn từ website của tỉnh Đoàn (tuoitrebinhduong.vn). 
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tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị tập trung, mở 01 lớp Đối tượng Đoàn nhằm 

nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị cho ĐVTN. 

2.2. Giáo dục truyền thống 

Đây là công tác luôn được Đoàn trường cũng như cấp ủy Đảng đặc biệt 

quan tâm, có kế hoạch thực hiện theo các chủ điểm của từng tháng. 

Đoàn trường thường xuyên tổ chức tuyền truyền, sinh hoạt truyền thống, 

treo băng rôn, khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn. 

Cụ thể, tổ chức về nguồn tại Nhà tù Phú Lợi (150 ĐVTN); về nguồn tại 

Địa đạo Củ Chi (150 ĐVTN); tổ chức Hội thao (02 đợt)6; hội thi Làm đèn lồng 

và tiếng hát HSSV (25 đội thi đèn lồng, 13 tiết mục văn nghệ); hội thi Học sinh 

thanh lịch chào mừng 20/11 (24 cặp thí sinh); viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, … 

2.3. Giáo dục đạo đức, lối sống 

Giáo dục đạo đức cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng lối sống 

văn hóa cho ĐVTN được BCH Đoàn trường triển khai với nhiều hoạt động cụ 

thể, thiết thực. 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường tiếp tục thực hiện “08 Điều nên làm và 08 

Điều không nên làm của người cán bộ Đoàn”; quy định mặc áo TNVN vào thứ 

2 và thứ 6 hàng tuần đối với ĐVTN là HS; kết hợp với Chi cục phòng chống 

TNXH tỉnh tổ chức 02 đợt tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS7, thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia. Kết hợp với Phòng Công tác 

HSSV thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy Nhà trường. 

2.4. Giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho thanh niên 

Giáo dục kiến thức pháp luật, ý thức công dân cho thanh niên luôn được 

BCH Đoàn trường quan tâm tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phong 

phú. 

Tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật do Đoàn Khối Các Cơ quan tổ chức 

(4/8/2018, giải Nhất); tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao 

thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; thông tin về Luật An ninh mạng, dự thảo 

Luật Đặc khu trên website của Nhà trường. 

3. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc 

3.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

3.1.1. Tình nguyện xây dựng văn minh đô thị 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã phối hợp với Cụm đoàn 1, Đoàn Khối 

Các Cơ quan tỉnh Bình Dương thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động (ngày 16/10/2018); thực hiện 

trồng cây xanh cũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. 

                                                           
6 Giải bóng chuyền chào mừng ngày 9/1, giải bóng đá chào mừng 26/3. 
7 Thông qua 02 đợt sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa. 
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3.1.2. Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền về việc tiết kiệm điện, nước; 

nhắc nhở ĐVTN tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng học, phòng thực hành; đề 

xuất Nhà trường trang bị thêm nhiều sọt rác tại các phòng học. 

Đoàn trường hưởng ứng hoạt động “Giờ trái đất” năm 2019, treo khẩu 

hiệu tuyên truyền trong khuôn viên Nhà trường, tại Bảng tin Đoàn. 

Tổ chức 05 đợt lao động tập trung thu hút hàng trăm ĐVTN tham gia; 

khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế trong Hội thi làm đèn lồng; tham gia trồng 

và chăm sóc nhiều cây xanh trong khuôn viên trường. 

3.1.3. Tình nguyện bảo đảm an toàn, trật tự giao thông 

Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác HSSV, duy trì tốt hoạt động 

của Ban tự quản ký túc xá, tổ chức kiểm tra thường xuyên nề nếp sinh hoạt, học 

tập của ĐVTN, định kỳ có tổ chức lao động tổng vệ sinh khu vực ký túc xá. 

Đoàn trường yêu cầu tất cả ĐVTN thực hiện đậu xe đúng nơi quy định, 

không chạy xe trước khu vực phòng học, phòng làm việc trong giờ học, đi xe 2 

bánh phải xuống xe dẫn bộ khi ra vào cổng trường. 

3.1.4. Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho cộng đồng 

Đoàn trường duy trì hoạt động thường xuyên của Đội thanh niên xung 

kích, tham gia hỗ trợ tích cực trong sự kiện do nhà trường tổ chức như các buổi 

lễ khai giảng, phát bằng tốt nghiệp, hỗ trợ làm thủ tục nhập học, tìm nhà trọ, 

tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi, … 

Vận động ĐVTN tham gia 02 đợt hiến máu nhân đạo; phối hợp cùng 

Đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH tổ chức dọn cỏ vệ sinh các khu mô bia tại Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh (22/7/2018). 

3.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

Chi đoàn giáo viên duy trì tốt hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

kinh nghiệm, viết sổ tay kỹ thuật; tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật8, 

Hội thi thiết bị, mô hình dạy học tự làm do Sở LĐ-TB&XH tổ chức9. 

ĐVTN tham gia Hội thảo Học sinh trung cấp với cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 (27/10/2018); tham gia lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

do Đoàn Khối Các Cơ quan tổ chức (21/12/2018). 

3.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

Thông qua các buổi sinh hoạt tập trung và các kệnh thông tin của Nhà 

trường, Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ĐVTN nâng cao tinh 

thần cảnh giác trước sự xuyên tạc, các chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn 

lật đổ của các thế lực thù địch. Định hướng cho ĐVTN hiểu đúng và tin tưởng 

tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước. 

                                                           
8 Kết quả đạt 01 giải Nhì. 
9 Kết quả đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích. 



9 
 

4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên 

4.1. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong học tập 

Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn trường kết hợp với GVCN, Phòng Công tác 

HSSV thường xuyên quan tâm, giúp đỡ HS về mọi mặt; duy trì các lớp bồi 

dưỡng kiến thức về tin học, nghiệp vụ khai báo thuế. 

Đoàn trường triển khai thực hiện phòng trào “Học sinh 3 rèn luyện” ngay 

từ đầu năm học, dán poster tuyên truyền tại Bảng tin Đoàn, trên website. Tổ 

chức tuyên dương 02 học sinh đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp 

trường10. Đăng cai Ngày hội Học sinh trung cấp, tuyên dương “Học sinh 3 rèn 

luyện” do tỉnh Đoàn tổ chức (27/10/2018). 

Đoàn trường kết hợp với Phòng Quản lý học sinh đưa ra bảng tiêu chí 

đánh giá rèn luyện đạo đức HSSV (thang điểm 100), qua đó xét xếp loại đạo đức 

qua từng học kỳ, làm căn cứ xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 30 

HSSV11. 

Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế vận động 

các doanh nghiệp tài trợ và đã trao 15 suất học bổng12 cho HSSV dịp khai giảng. 

Trong năm học 2018-2019, đã tổ chức 02 đợt13 tuyên dương khen thưởng 

HSSV đạt thành tích học tập tốt hệ văn hóa. 

4.2. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong hướng nghiệp, giới thiệu 

việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp 

Đoàn trường phối hợp cùng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc 

tế tổ chức Ngày hội việc làm, đăng tin tuyển dụng thường xuyên lên website, tổ 

chức cho ĐVTN đi tham quan, học tập thực tế tại các doanh nghiệp. 

Đối với những HSSV đang học có nhu cầu làm thêm, Đoàn trường, Phòng 

Công tác HSSV đều có liên hệ, giới thiệu việc làm góp phần tạo thêm thu nhập, 

giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các bạn ĐVTN. 

Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác HSSV tổ chức tốt hoạt động 

“Tư vấn hướng nghiệp” cho hàng ngàn HS tại các trường THCS, THPT trong 

tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ. 

4.3. Chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể 

chất, đời sống văn hóa tinh thần 

ĐVTN Nhà trường duy trì tốt các hoạt động TDTT, ĐVTN tham gia tập 

luyện thường xuyên các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn tại trường. 

Đoàn trường đã tổ chức Hội thi làm đèn lồng và tiếng hát HSSV (chào 

đón HS khóa mới), Hội thao bóng chuyền (chào mừng 9/1), Giải bóng đá nam 

nữ (chào mừng 26/3), Hội thi học sinh thanh lịch (chào mừng 20/11), … 

                                                           
10 Võ Lục Tỷ Ngân (33H2) và Nguyễn Thị Yến Nhi (34C1). 
11 Tổng giá trị học bổng khuyến khích học tập HK1 là 87,6 triệu đồng. 
12 Tổng trị giá học bổng tài trợ từ doanh nghiệp đã trao là 30 triệu đồng. 
13 Học kỳ 1: 136 HS; học kỳ 2: 197 HS. 
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Vận động ĐVTN thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh học đường, giữ 

gìn vệ sinh chung, không hút thuốc lá, không gây mất trật tự, không uống bia 

rượu trong trường học, trong giờ làm việc. 

5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị 

5.1. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

5.1.1. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành có sự phân công công việc cụ thể 

đối với từng thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường. Các công việc của 

Đoàn trường được phân thành 07 ban14, mỗi ban đều phân công các Ủy viên Ban 

Chấp hành phụ trách hoạt động. 

Ban Chấp hành Đoàn trường duy trì họp định kỳ hàng tháng nhằm kịp 

thời đánh giá các hoạt động trong tháng, triển khai các nội dung mới theo chỉ 

đạo của Chi bộ, Đoàn cấp trên và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong 

tháng tiếp theo. 

5.1.2. Công tác cán bộ Đoàn 

Hoạt động tập huấn, rèn luyện năng lực thực tiễn, nâng cao trình độ lý 

luận, bản lĩnh chính trị, khả năng tổ chức hoạt động của cán bộ Đoàn được duy 

trì. Đoàn trường tham đầy đủ các lớp tập huấn do Đoàn cấp trên tổ chức. 

5.1.3. Công tác Đoàn viên 

Đoàn trường hiện có 380 đoàn viên. Trong nghiệm kỳ đã tổ chức 01 lớp 

đối tượng đoàn, kết nạp 158 đoàn viên mới; tiếp nhận 33 đoàn viên khóa mới 

(Khóa 35), chuyển sinh hoạt cho 101 đoàn viên HS tốt nghiệp ra trường (Khóa 

32 và 33); công nhận trưởng thành đoàn cho 11 đoàn viên Chi đoàn giáo viên. 

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đoàn trường không có biến động nhân sự. 

Sổ sách đoàn vụ được lưu trữ đúng quy định, phân loại và bảo quản tốt tại 

Văn phòng Đoàn trường. 

5.1.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 

Công tác kiểm tra, giám sát được BCH Đoàn trường thực hiện thường 

xuyên như kiểm tra tình hình thực hiện các nội quy của Nhà trường, của Đoàn, 

việc đóng Đoàn phí, việc tham gia các hoạt động do Đoàn trường và Đoàn cấp 

trên phát động, tình hình tham gia hội họp, tổ chức sinh hoạt của các Chi đoàn. 

5.1.5. Công tác thi đua - khen thưởng 

Công tác thi đua, khen thưởng được Ban Chấp hành đoàn trường thực 

hiện định kỳ từng học kỳ và theo từng chuyên đề hoạt động, kịp thời động viên 

khích lệ ĐVTN. 

                                                           
14 1. Ban Tổ chức, kiểm tra; 2. Ban Giáo dục chính trị, tư tưởng; 3. Ban Phong trào tình nguyện; 4. 

Ban Xây dựng Đoàn, Đoàn xây dựng Đảng; 5. Ban Thi đua khen thưởng, kỷ luật; 6. Ban Truyền 
thông, lưu trữ; 7. Ban Tài chính, Đoàn phí. 
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Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành căn cứ đề xuất của Ban Thi đua khen 

thưởng Đoàn trường đã ban hành 05 quyết định khen thưởng, với 04 tập thể và 

56 cá nhân được khen thưởng. 

5.2. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Đảng viên chính thức trong tuổi Đoàn: 03 (02 CBGV, 01 HS)15. 

Đảng viên dự bị trong tuổi Đoàn: 02 (02 CBGV)16. 

Đối tượng Đảng: 10 (10 CBGV)17. 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp 02 

đồng chí; kết nạp Đảng 01 đồng chí; chuyển Đảng chính thức 01 đồng chí. 

Tất cả đoàn viên Chi đoàn giáo viên đều là những cán bộ trẻ, năng động 

trong công tác chuyên môn, là giáo viên chính hoặc nhân viên phụ trách trực 

tiếp công việc quan trọng trong Nhà trường. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Chi bộ Nhà trường và Đoàn Khối 

Các Cơ quan tỉnh Bình Dương, giúp cho BCH Đoàn trường điều hành các hoạt 

động được thông suốt, hiệu quả, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. 

BCH Đoàn trường nhận được sự phối hợp tốt từ BCH Công đoàn, GVCN, 

lãnh đạo các Phòng, Khoa trong việc tổ chức các hoạt động cho ĐVTN. 

Nhiều cá nhân phát huy tốt vai trò Đoàn viên, vai trò cán bộ Đoàn, thể 

hiện rõ năng lực và những kỹ năng của bản thân, từ đó có nhiều đóng góp tích 

cực, hiệu quả vào thành tích chung của Đoàn và Nhà trường. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Đối với ĐVTN là HS, lịch học, thực hành thực tập, áp lực thi cử, kiểm tra 

dẫn đến thời gian dành cho các hoạt động Đoàn không nhiều. Một số ĐVTN nhà 

xa, về nhà vào cuối tuần, gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động ngoài 

giờ, các hoạt động vào cuối tuần. 

Đối với Đoàn viên là GV, thời gian lên lớp, soạn bài giảng, hồ sơ sổ sách 

nhiều, một số Đoàn viên nữ mới lập gia đình, có con nhỏ cũng chưa thể dành 

nhiều thời gian cho các hoạt động Đoàn. 

Một số đồng chí cán bộ Đoàn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, 

chưa đảm bảo chế độ tham gia các hoạt động, chưa nghiêm túc trong chế độ hội 

họp, ít tham gia phát biểu trong các hội nghị, chưa chủ động thực hiện các công 

việc được phân công. Một số cán bộ Đoàn còn trẻ tuổi chưa có nhiều kinh 

nghiệm. 

                                                           
15 Nguyễn Quang Hợp, Lê Thị Hậu, Phan Văn Trường (34D1). 
16 Nguyễn Thị Thanh Non Cúc, Lê Trung Hiếu. 
17 Minh, Hồng, Vân, Nhẫn, Hùng, Chi, Trâm, Khoa, Ngọc, Vinh. 
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Phương pháp chỉ đạo, điều hành của BCH Đoàn trường mặc dù có đổi 

mới nhưng so với yêu cầu đặt ra vẫn còn chậm. Việc rút kinh nghiệm, nhân rộng 

mô hình các mô hình hay còn chưa được quan tâm đúng mức. 

Nguồn quỹ của Đoàn trường rất hạn chế so với số lượng, quy mô các hoạt 

động mà Đoàn trường phải tổ chức, tham gia. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Đa số ĐVTN là HS có học hệ văn hóa phổ thông18, việc học tập chiếm 

nhiều thời gian (02 buổi/ngày, 05 ngày/tuần). 

BCH Đoàn trường trong khi kiêm nhiệm công tác Đoàn, phải đảm bảo 

nhiệm vụ chính là công tác chuyên môn. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

BCH Đoàn trường chưa có nhiều mô hình sinh hoạt phong phú, hấp dẫn 

để thu hút ĐVTN tham gia, phần lớn chỉ tập trung vào các hoạt động văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao cho ĐVTN là HS tham gia. 

Công tác tham mưu quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ 

Đoàn chủ chốt chưa được quan tâm đúng mức. 

4. Bài học kinh nghiệm 

BCH Đoàn trường cần bám sát sự chỉ đạo của Chi bộ và Đoàn cấp trên, 

tranh thủ sự ủng hộ của Chính quyền, Công đoàn qua các nội dung, chương trình 

hoạt động hàng năm; tạo sự đoàn kết trong BCH Đoàn trường, phát huy thế 

mạnh của từng tập thể, từng ĐVTN. 

BCH Đoàn trường cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, tuyên 

dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến từ đó nâng cao tinh thần xung 

kích của ĐVTN, đưa phong trào Đoàn thật sự lan rộng đến từng ĐVTN. 

BCH Đoàn trường cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để 

hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra; quan tâm đôn đốc các đồng chí trong 

BCH Đoàn trường, các Chi đoàn thực hiện tốt các nội dung hoạt động. 

Tạo điều kiện tối đa tổ chức, tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn 

nhằm nâng cao kiến thức, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công 

tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 

Phát huy hơn nữa, khả năng huy động các nguồn lực xã hội trong việc 

chăm lo cho thanh niên, đồng hành cùng các hoạt động, phong trào của Đoàn. 

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2018-2019, của BCH Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình 

Dương. 

                                                           
18 Có 299 đoàn viên HS có học hệ văn hóa phổ thông, chiếm 82,5% tổng số đoàn viên là HS (362). 
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PHẦN 2: 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN 

VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI, NHIỆM KỲ 2019-2012 

 

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH CHUNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC 

ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI, NHIỆM KỲ 2019-2022 

ĐVTN Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương được chia thành 

03 khối: Khối cán bộ viên chức, Khối THPT, Khối THCS. Thời gian tới do yêu 

cầu sát nhập các đơn vị trong khối Trung cấp dẫn đến số lượng ĐVTN các Khối 

sẽ có xu hướng tăng. 

Đoàn viên là CBGV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính 

trị vững vàng, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị. Tuy nhiên, với thực trạng CĐGV hiện nay, đa phần là Đoàn viên nữ (12 

nữ, 06 nam), nhiều Đoàn viên đã lập gia đình và có con nhỏ; cùng với áp lực 

công tác giảng dạy, công tác chuyên môn, … những điều này ảnh hưởng không 

nhỏ đến hoạt động chung của Đoàn trường. Số lượng Đoàn viên là CBGV ngày 

càng giảm do yêu cầu tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước. 

Đoàn viên HS là lực lượng năng động, dễ tiếp thu những kiến thức mới và 

cũng là lực lượng xung kích trong các hoạt động tình nguyện. Đây là lực lượng 

chủ chốt tham gia các hoạt động của Đoàn trường cũng như Đoàn cấp trên. Tuy 

nhiên, thời gian học tập tại trường ngắn (trung bình chỉ 02 năm), lịch học tập 02 

buổi/ngày, gây khó khăn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng trở thành cán bộ 

Đoàn chủ chốt. 

Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra trong bối cảnh toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. Đây là cơ hội, môi trường thuận lợi cho ĐVTN phát huy tài năng, 

sức trẻ, vượt qua thử thách khó khăn, cống hiến và trưởng thành, phấn đấu vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Bên cạnh những thuận lợi chung vấn còn có những khó khăn nhất định 

như: Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến tư tưởng thanh 

niên giai đoạn hiện nay; âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự lôi kéo thanh niên 

của các thế lực thù địch, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu của 

thanh niên; sự phát triển kinh tế - văn hóa, thông tin, khoa học kỹ thuật, cuộc 

cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, … đã và đang mang lại những tiện ích 

to lớn, nhưng đồng thời cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với tổ chức 

Đoàn, đòi hỏi hoạt động Đoàn trong giai đoạn hiện nay cần thiết có sự thay đổi 

kịp thời để đáp ứng nhu cầu của ĐVTN. 
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II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 

THANH THIẾU NHI, NHIỆM KỲ 2019-2022 

1. Mục tiêu 

Tăng cường bồi dưỡng cho ĐVTN Nhà trường lòng yêu nước, tự cường 

dân tộc và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và 

văn hoá cho thanh niên, quyết tâm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực, góp phần xây dựng thế hệ trẻ trong thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - 

Hoài bão lớn”, có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng, đạo đức lối sống tốt, có ý thức 

bảo vệ môi trường, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; cổ vũ 

thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học - công 

nghệ; hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên nhiều lĩnh vực. 

Xây dựng Đoàn trường vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng 

lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 

động các Chi đoàn; tập trung phát triển Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét, kết nạp; phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của Đoàn trong 

công cuộc xây dựng Đảng và phối hợp xây dựng chính quyền trong sạch, vững 

mạnh tại đơn vị. 

2. Nhiệm vụ 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; tập 

trung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi đắp niềm tin, văn hoá, lối sống, 

truyền thống, lịch sử dân tộc cho thanh thiếu niên. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; 

tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham gia thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu Chương trình phát triển thanh niên Khối Các Cơ quan giai 

đoạn 2011 - 2020 và Chương trình hành động số 07-CTr/ĐUK của Đảng ủy 

Khối thực hiện Nghị quyết 25 của Đảng Ủy khối Các Cơ quan tỉnh Bình Dương; 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh 

Bình Dương lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các Cơ quan nhiệm 

kỳ VI, tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 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”.  

Khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, 

tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đóng góp vào sự phát triển của Trường.  

Chú trọng các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên, đồng 

thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên thông qua việc xây 

dựng, triển khai các chương trình, công trình của Đoàn; tham gia giải quyết các 

vấn đề thực tiễn, bức xúc tại Trường, tại địa phương; tăng cường các hoạt động 

phối hợp với các đơn vị Đoàn bạn, Đoàn cấp trên; tranh thủ các nguồn lực xã hội 

trong các hoạt động của Đoàn. 
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3. Chỉ tiêu cơ bản 

 3.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

 3.1.1. Chỉ tiêu về công tác giáo dục 

{1} Đảm bảo 100% Đoàn viên được quán triệt, học tập, tuyên truyền chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết 

của Đảng, của Đoàn; 06 bài học lý luận chính trị trong cán bộ Đoàn, ĐVTN; 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc 

thực hiện Chỉ thị số 42 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”, Chỉ thị 01 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”. 

{2} Phấn đấu 100% Đoàn viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. 

 3.1.2. Chỉ tiêu về các phong trào phát huy thanh niên  

{3} Mỗi học kỳ, có ít nhất 10% ĐVTN đạt học lực Giỏi, đủ điều kiện để 

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập (chuyên ngành). 

{4} Có ít nhất 10 ĐVTN đạt “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường. Trong đó 

có ít nhất 04 ĐVTN đạt “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh. 

{5} Phấn đấu ĐVTN Nhà trường có ít nhất 09 đề tài NCKH, SKKN, 

STKT19, mô hình học tập, giải pháp sáng tạo được công nhận các cấp. 

{6} Phấn đấu có thêm ít nhất 02 ĐVTN thi đậu cao học và theo học các 

chương trình sau đại học (đối với Chi đoàn Giáo viên). 

{7} Có ít nhất 60 ĐVTN tham gia Chiến dịch tình nguyện hè do Đoàn 

trường tổ chức. 

{8} Vận động ĐVTN tham gia hiến ít nhất 50 đơn vị máu. 

{9} Tổ chức ít nhất 03 buổi tọa đàm giữa ĐVTN với Ban Giám hiệu. 

 3.1.3. Chỉ tiêu về các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên 

{10} Tổ chức ít nhất 09 giải thể thao, văn hóa văn nghệ cấp trường. 

 {11} Tổ chức ít nhất 03 đợt giao lưu thể thao, văn hóa với Đoàn bạn. 

 {12} Tổ chức (hoặc tham gia) ít nhất 03 đợt về nguồn cho ĐVTN. 

 {13} Đảm bảo tham gia 100% các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 

Đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức. 

 {14} Phối hợp tổ chức ít nhất 06 hoạt động Ngày hội việc làm, tham quan 

thực tế tại doanh nghiệp cho ĐVTN. 

 {15} Thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ về học tập, văn hóa văn nghệ. 

                                                           
19 NCKH: Nghiên cứu khoa học; SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm; STKT: Sổ tay kỹ thuật. 
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 3.1.4. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền 

{16} Phấn đấu kết nạp 400 thanh niên vào tổ chức Đoàn. 

 {17} giới thiệu ít nhất 05 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 03 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

 {18} Đoàn trường đạt danh hiệu “Vững mạnh - Xuất sắc”. 

 4. Công trình, phần việc thanh niên 

{19} Tiếp tục giữ gìn, bảo quản các ghế đá trong khuôn viên trường; 

chăm sóc, trồng bổ sung các thảm cỏ xanh, cây cảnh; cải tạo sân bóng đá ngày 

càng bằng phẳng hơn; vệ sinh, thay mới hoa trang trí, ảnh Bác, đồng hồ treo tại 

các phòng học; bảo trì các lối đi đã thực hiện đổ bê tông. 

{20} Thực hiện ít nhất 02 công trình thanh niên trong nhiệm kỳ. 

III. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ 

PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI, NHIỆM KỲ 2019-2022 

1. Công tác giáo dục của Đoàn 

1.1. Giáo dục lý tưởng cách mạng 

Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của 

Đảng, của Đoàn. Tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và 6 bài học lý luận chính trị với nội dung thiết thực, gần gũi với thanh 

niên. 

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 

những tiêu chí cụ thể, cách làm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên tuyên dương 

những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tiên tiến làm theo lời Bác. 

Thực hiện công tác giáo dục thanh niên thông qua các phong trào hành 

động cách mạng, các hoạt động, việc làm cụ thể, trọng tâm là việc triển khai 

thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. 

Ban Chấp hành Đoàn trường tăng cường cung cấp thông tin, đồng thời 

hướng dẫn ĐVTN nghiên cứu thông tin, tiếp nhận thông tin và trao đổi thông tin 

trước những vấn đề bức xúc do cuộc sống đặt ra. Tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ 

đối thoại giữa ĐVTN với Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện để 

ĐVTN tranh luận, bày tỏ ý kiến từ đó nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN. 

Biên soạn và cung cấp tài liệu sinh hoạt chính trị định kỳ cho các Chi đoàn. Sử 

dụng hiệu quả các kênh thông tin của Đoàn. 

1.2. Giáo dục truyền thống 

Tăng cường trong ĐVTN lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền 

thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của Nhà trường. Tổ chức tốt các 

hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức hiệu quả, thiết thực các lễ, hội truyền 

thống.  
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Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, nhằm giữ gìn, phát 

huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thanh niên; tổ chức các hội thi để tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống cho thanh niên.  

1.3. Giáo dục đạo đức, lối sống 

Tập trung giáo dục các phẩm chất đạo đức, lối sống một cách cụ thể, phù 

hợp với đặc điểm tình hình thanh niên tại đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”. 

Tập trung tuyên truyền đạo hiếu, nhân nghĩa, tình yêu thương con người; 

xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong làm việc, học tập, giao tiếp ứng xử 

cho thanh niên. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên 

Việt Nam thời kỳ mới” (12 tiêu chí20). Hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh 

niên Việt Nam có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. 

1.4. Giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên 

Tập trung tuyên truyền, giáo dục các nội dung pháp luật cơ bản, cần thiết 

liên quan đến đời sống thanh niên; tiếp tục triển khai đề án “Nâng cao nhận thức 

pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương”, qua đó giúp thanh niên thực hiện tốt 

hơn quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời vận động thanh niên gương mẫu 

chấp hành pháp luật. 

Đối với đoàn viên Chi đoàn Giáo viên: Tập trung giáo dục việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình mẫu người 

cán bộ, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với 

HS; giỏi chuyên môn; hành động, ứng xử văn minh găn với thực hiện phong trào 

“Ba trách nhiệm”21. 

Đối với đoàn viên HS: Triển khai sâu rộng phòng trào “Học sinh 3 rèn 

luyện”. Tập trung giáo dục các kiến thức về sức khỏe, ý thức chấp hành pháp 

luật, nội quy Nhà trường, tình thần yêu lao động, sáng tạo, vượt khó trong học 

tập, biết xây dựng ước mơ, hoài bão. 

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc 

2.1. Phòng trào “Thanh niên tình nguyện” 

2.1.1. Tình nguyện xây dựng văn minh đô thị 

Tổ chức thường xuyên các buổi lao động, vận động ĐVTN tham gia bảo 

vệ, chăm sóc, trồng thêm cây xanh; đậu xe đúng quy định; không gây ồn ào mất 

trật tự trong Trường học, nơi công cộng; thường xuyên nói “cảm ơn”, “xin lỗi”. 

                                                           
20 1. Có lý tưởng cách mạng; 2. Bản lĩnh vững vàng; 3. Giàu lòng yêu nước; 4. Đạo đức trong sáng; 5. 

Lối sống văn hóa; 6. Tuân thủ pháp luật; 7. Tiên phong hành động; 8. Sáng tạo không ngừng; 9. Học 

tập liên tục; 10. Có sức khỏe tốt; 11. Kỹ năng phù hợp; 12. Khát vọng vươn lên. 
21 1. Trách nhiệm với bản thân; 2. Trách nhiệm với công việc; 3. Trách nhiệm với cộng đồng. 
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2.1.2. Tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Vận động ĐVTN giữ gìn vệ sinh môi trường, nêu cao tinh thần tiết kiệm, 

chống lãng phí về sử dụng điện, nước sạch, giấy, sử dụng hiệu quả các trang 

thiết bị dạy và học. 

2.1.3. Tình nguyện bảo đảm an toàn, trật tự giao thông 

Tổ chức các hoạt động, treo băng rôn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật giao thông cho ĐVTN, tham gia Ngày hội thanh niên với văn 

hóa giao thông do Đoàn Khối Các Cơ quan tổ chức. 

2.1.4. Tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho cộng đồng 

Tuyên truyền tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn 

trong ĐVTN; tham gia các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình 

nguyện”, tham gia hiến máu nhân đạo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,… tổ 

chức thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch tình nguyện hè”. 

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong 

ĐVTN HS. Vận động chi đoàn Giáo viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa 

học, viết sáng kiến kinh nghiệm, sổ tay kỹ thuật, tham gia các hội thi thiết bị, mô 

hình học tập tự làm do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức. 

3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

Củng cố và nâng cao chất lượng trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm 

của từng ĐVTN đối với tài sản Nhà nước, tài sản của tập thể. Tích cực đấu tranh 

phê bình và tự phê bình; đẩy mạnh các hoạt động lao động sản xuất, học tập, 

nghiên cứu khoa học, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của ĐVTN. 

Tăng cường giáo dục cho thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ 

Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên 

trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Tham gia các hoạt động, hành trình hướng về biển, đảo quê hương; thông 

tin kịp thời, chính xác cho ĐVTN về tình hình biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

4.1. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm 

chủ khoa học công nghệ 

Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”. Trong đó, 

quan tâm tạo môi trường tự rèn luyện cho HS thông qua các hình thức hỗ trợ học 

tập do Đoàn thanh niên các cấp đóng vai trò nòng cốt như: câu lạc bộ học thuật, 

diễn đàn học tập, phong trào sáng tạo trong thanh thiếu nhi,... 

Tăng cường triển khai các giải thưởng hiện có của Đoàn Khối Các Cơ 

quan tỉnh dành cho đối tượng Tài năng trẻ. Đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức 

đến trường”, trao học bổng khuyến khích học tập cho HS có hoàn cảnh khó 

khăn, học tập tốt. 
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Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN; khuyến khích ĐVTN 

phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào học tập, công tác, 

sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ. 

4.2. Chương trình hỗ trợ thanh niên trong hướng nghiệp, giới thiệu 

việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp 

Đoàn trường phối hợp với các Phòng, Khoa, các đơn vị liên kết tổ chức, 

tham gia các hoạt động gắn với nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên: Ngày 

hội tư vấn nghề nghiệp, tham gia các phiên giao dịch việc làm, tham quan thực 

tế tại các doanh nghiệp, ... 

Chú trọng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, ĐVTN. Chủ động 

tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, phát huy, tạo điều kiện cho Đoàn viên 

CBGV học tập nâng cao trình độ, đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn mới, 

quan trọng, từ đó xem xét, bố trí, quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. 

4.3. Chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể 

chất, đời sống văn hóa, tinh thần 

Tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp “Tiếp tục xây dựng 

môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao thể chất, 

tinh thần, kỹ năng sống” của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2011 - 2020. 

Nâng cao hơn nữa chất lượng các hội thao, hội thi do Đoàn trường tổ 

chức, tạo sân chơi bổ ích có tác dụng nâng cao sức khỏe thể chất, phát triển kỹ 

năng xã hội, hướng đến hình thành những trào lưu tốt đẹp trong thanh niên. 

Vận động ĐVTN tham gia các lớp tập huấn chuyên đề, chia sẻ kinh 

nghiệm, do Đoàn trường, Đoàn cấp trên tổ chức. 

5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị 

5.1. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

5.1.1. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn 

Sắp xếp lại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường theo hướng thuận lợi 

nhất cho ĐVTN tham gia sinh hoạt Đoàn. 

Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn, Quy chế 

hoạt động của BCH Đoàn trường, Điều lệ Đoàn. 

Triển khai các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động của Đoàn; gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc đáp ứng những vấn 

đề bức xúc của Đoàn viên, vấn đề bức xúc của thanh niên học sinh. Phát huy vai 

trò chủ thể của người Đoàn viên, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong sinh 

hoạt và hoạt động Đoàn. 

5.1.2. Công tác cán bộ Đoàn 
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Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, vai trò thủ 

lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ Đoàn. Nâng cao tính tự phê bình và phê 

bình trong Đoàn nhằm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề 

lối công tác của cán bộ Đoàn”. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, chuẩn hóa các bộ Đoàn. 

Thực hiện nêu gương của cán bộ Đoàn trong học tập, rèn luyện, trong 

công tác và cuộc sống. Tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả các chính sách 

nhằm động viên, thu hút cán bộ trẻ, giỏi làm công tác Đoàn. 

5.1.3. Công tác Đoàn viên 

Quan tâm công tác phát triển Đoàn viên trên cơ sở nâng cao chất lượng 

công tác kết nạp Đoàn viên mới, tuyệt đối không vì số lượng mà hạ thấp tiêu 

chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn viên. 

Tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường giúp cho 

Đoàn viên HS rèn luyện nâng cao nhận thức, cống hiến và trưởng thành. 

5.1.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 

Đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương chính 

sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; thực 

hiện các nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. 

Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Tổ chức - kiểm tra cấp 

Đoàn trường; có kế hoạch kiểm tra thường xuyên theo chủ đề, kiểm tra theo học 

kỳ, kiểm tra cuối năm. 

5.1.5. Công tác thi đua - khen thưởng  

Thực hiện tốt pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy chế thi đua khen 

thưởng của Đoàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước; các đợt thi đua 

cao điểm trong Đoàn trường.  

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng của Đoàn, thực hiện tốt 

giao ước thi đua trong Khối trường học. 

Định kỳ rà soát để kịp thời tham mưu, tổ chức khen thưởng đúng người, 

đúng việc, tổ chức khen thưởng trân trọng và hiệu quả. 

5.2. Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Tiếp tục chủ động tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả Chương trình hành động số 07-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện 

Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chương trình phát triển thanh niên Khối Các Cơ 

quan tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020.  

Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về 

Đảng. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi 
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cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên và Đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam. Thực hiện tốt Quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu 

tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

Vận động Đoàn viên, thanh niên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp 

luật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; xây dựng quan hệ phối hợp 

chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên. 

 

Với phương hướng, kế hoạch, các biện biện pháp cụ thể đã đề ra như trên; 

cùng với sự hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, Chính quyền, Đoàn cấp trên, 

Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương sẽ phấn đấu tổ chức 

thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng cơ 

sở Đoàn ngày càng vững mạnh về mọi mặt.  

Trên đây là một số phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi của Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

nhiệm kỳ 2019 - 2022. 

 

 TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

   Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2018-2019 

 

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018-2019 

1. Số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành: 

- Số lượng: 11 đồng chí 

+ Cán bộ giáo viên: 09 đồng chí 

+ Học sinh: 02 đồng chí. 

- Cơ cấu:  

+ Ban Thường vụ: 05 đồng chí (01 Bí thư, 02 P.Bí thư, 02 Ủy viên). 

+ Ủy viên Ban Chấp hành: 06 đồng chí. 

+ Có 02 đồng chí là nhân sự mới so với nhiệm kỳ trước (Nguyễn Thị 

Tú Ngọc, Nguyễn Tấn Kiệt). 

2. Tình hình biến động, công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành: 

Đại hội nhiệm kỳ 2018-2019 (26/4/2018) đã bầu ra BCH gồm 11 đồng 

chí. Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn trường không có biến động nhân sự. 

II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN 

CHẤP HÀNH 

1. Lề lối làm việc: 

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác 

phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn (“08 Điều nên làm và 08 Điều 

không nên làm” của người cán bộ Đoàn). 

Thực hiện tốt Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường (Quy chế 01/QC-

ĐTN, ngày 26/5/2018 của BCH), nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

2. Về phương pháp chỉ đạo: 

Bí thư là người quản lý chung, chịu trách nhiệm chính về công tác của 

Đoàn trường trước Chi bộ và Đoàn cấp trên. 

Đối với mọi công việc, Ban Chấp hành thảo luận tập thể, dân chủ. Bí thư 

hay Phó Bí thư là người quyết định phương án thực hiện. Ủy viên Ban Chấp 

hành có quyền bảo lưu ý kiến riêng (thuộc về thiểu số), song phải thực hiện 

quyết định của tập thể Ban Chấp hành. 
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Phân công công việc cụ thể cho từng UV.BCH Đoàn trường về quyền 

hạn, trách nhiệm, công tác Đoàn vụ, phụ trách các mảng hoạt động, phụ trách 

các Chi đoàn, đoàn phí. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2017 

1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua: 

1.1. Thuận lợi: 

BCH Đoàn trường được sự ủng hộ cao của Chi bộ Nhà trường, được tạo 

điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công tác Đoàn trong nhiệm kỳ. 

BCH Đoàn trường và BCH Công đoàn, GVCN, lãnh đạo các Phòng, Khoa 

phối hợp tốt với nhau trong việc tổ chức các hoạt động phong trào của Nhà 

trường cho cả CBGV và HS. 

BCH Đoàn trường thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác điều 

hành các mặt hoạt động. Hoàn thanh tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng 

như công tác Đoàn. 

1.2. Khó khăn: 

Đa số Đoàn viên Chi đoàn Giáo viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác 

khác nhau (giảng dạy, nhiệm vụ chuyên môn từ phòng khoa, GVCN, tuyển sinh, 

học tập nâng cao trình độ, các hội thi hội giảng, …); CĐGV có 12/18 Đoàn viên 

là nữ, nhiều CBGV có con nhỏ, nghỉ thai sản. 

Số lượng Đoàn viên có sự chênh lệch lớn giữa các Chi đoàn; đặc thù của 

việc ghép lớp; sự khác nhau về trình độ, độ tuổi giữa hệ THCS và hệ THPT; áp 

lực vừa học văn hóa, vừa học chuyên ngành, thi cử thường xuyên làm cho các 

hoạt động Đoàn gặp không ít khó khăn khi triển khai thực hiện. 

2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua 

2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành: 

Thường xuyên quan tâm việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 

Đoàn cấp trên. Giáo dục Đoàn viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng 

tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; hiểu rõ vai trò, vị trí của ĐVTN trong 

nhiệm vụ và tình hình đất nước trước yêu cầu đổi mới hiện nay. 

BCH Đoàn trường triển khai kịp thời các hoạt động, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Chi bộ, Đoàn cấp trên. 

BCH Đoàn trường thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức 

Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu kịp thời những Đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. 

Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Cấp ủy Chi bộ Nhà 

trường, Đoàn Khối Các Cơ quan từ đó nhận được ý kiến chỉ đạo kịp thời để tổ 

chức tốt hoạt động. 
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BCH Đoàn trường chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động, tổ chức 

các phong trào vào ngày lễ lớn trong năm, các cuộc vận động của Đoàn cấp trên 

cũng như việc tổ chức Đại hội Đoàn trường. 

Từng bước cải thiện phương pháp quản lý tốt hồ sơ Đoàn viên không gây 

phiền hà cho ĐVTN. 

2.2. Hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư 

2.2.1. Bí thư (Đồng chí: Lê Trung Hiếu) 

- Phụ trách hoạt động Khối 12: 12A, 12B, 12C. 

- Phụ trách Ban Tổ chức, kiểm tra. 

- Phụ trách Ban Xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng. 

- Phụ trách Ban Thông tin, tuyên truyền, lưu trữ. 

- Liên hệ làm việc với Chi ủy, BGH Nhà trường, Đoàn cấp trên về công 

tác cán bộ, các chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên trường học. 

- Giữ vai trò cầu nối, phối hợp với BCH Công đoàn, các Phòng, Khoa 

chuyên môn, GVCN trong các hoạt động. 

- Quản lý con dấu của Đoàn trường, ký các văn bản và phát hành các văn 

bản của cơ quan Đoàn trường. 

2.2.2. Các Phó Bí thư: 

* Đồng chí: Nguyễn Quang Hợp (Phó Bí thư Thường trực) 

- Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy quyền. 

- Phụ trách hoạt động Khối 11: 11A, 11B, 11C. 

- Phụ trách Ban Giáo dục chính trị tư tưởng. 

- Phụ trách Ban Thi đua khen thưởng, kỷ luật. 

- Phụ trách công tác quyên góp, ủng hộ. 

- Phụ trách các câu lạc bộ học tập, đội văn nghệ, ban tự quản KTX. 

* Đồng chí: Trị Vinh 

- Phụ trách hoạt động Khối 10: 10A, 10B, 10C, 10D. 

- Phụ trách Ban Phong trào tình nguyện. 

- Phụ trách Ban Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phụ trách các câu lạc bộ, đội hình thể thao, đội thanh niên xung kích.. 

3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên 

Ban Chấp hành: 
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 Tất cả các đồng chí trong BCH Đoàn trường đều chấp hành tốt các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy 

hoạt động của Nhà trường và Đoàn trường. 

Có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh; thường xuyên đấu tranh tự phê 

bình và phê bình; phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng (đối với các 

đồng chí chưa là Đảng viên); là tấm gương để ĐVTN noi theo. 

4. Những khuyết điểm, yếu kém: 

Trong các hoạt động của Đoàn trường, đôi lúc tổ chức các hoạt động chưa 

phong phú, chưa tạo được điểm nhấn mạnh, chưa có hoạt động lớn bên ngoài 

trường, chưa thật sự lôi cuốn được ĐVTN nhiệt huyết với hoạt động Đoàn. 

Một số đồng chí trong BCH Đoàn trường phải đảm bảo thực hiện công tác 

chuyên môn của Phòng, Khoa nên không chủ động tham gia các hoạt động 

chung của Đoàn. 

5. Một số bài học kinh nghiệm: 

BCH Đoàn trường cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ 

đầu nhiệm kỳ, đầu năm học một cách chi tiết, bám sát vào kế hoạch chung của 

Nhà trường và của Đoàn cấp trên. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các đồng chí trong BCH Đoàn 

trường, các đồng chí cán bộ các Chi đoàn thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. 

 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường, nhiệm kỳ 2018-

2019. Với những mặt đã làm được cũng như những hạn chế đã nêu, rất mong 

nhận được sự đóng góp của các đồng chí để BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-

2022 tiếp thu, xây dựng kế hoạch hoạt động ngày càng tốt hơn. 

 

 TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BD 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                      Số: 01/ĐA-ĐTN     Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2022 

 

 Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương 

là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đoàn trường. Để đáp ứng 

yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc xây dựng Ban Chấp 

hành Đoàn trường phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo 

của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn. 

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2019 xây dựng Đề án nhân 

sự Ban Chấp hành Đoàn Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, 

nhiệm kỳ 2019-2022, cụ thể như sau:  

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP 

HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018-2019 

1. Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Khóa X; 

2. Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/ĐTN, ngày 3 tháng 4 năm 2019, của 

BTV Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Đại hội Đoàn 

cấp cơ sở năm 2019; 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh, yêu cầu 

đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, các chương trình công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế;  

4. Căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn 

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2018-2019. 

II. TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

1. Tiêu chuẩn chung: 

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, có khả năng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với 

thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên. 

- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn 

cấp trên và Đoàn trường, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi ở địa phương, đơn vị. 

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những việc 

khó, việc mới và dám chịu trách nhiệm. 



27 
 

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội 

và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị. 

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực 

của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

- Được xếp loại trong công tác chuyên môn, học tập từ mức khá (hoặc 

tương đương) trở lên.  

- Tích cực trong công tác Đoàn, được xếp loại Đoàn viên xuất sắc. 

- Có tuổi đời không quá 30 tuổi. 

III. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

1. Số lượng: 

- Số lượng UV.BCH: 11 đồng chí (trong đó có 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư). 

- Căn cứ tiêu chuẩn UV.BCH, căn cứ danh sách giới thiệu ứng cử từ các 

Chi đoàn trực thuộc, BCH Đoàn trường giới thiệu 13 ứng cử viên bầu vào BCH 

Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022 (có danh sách kèm theo). 

2. Cơ cấu: 

- Đảm bảo có ít nhất 02 nhân sự mới so với BCH nhiệm kỳ 2018-2019. 

- Đảm bảo có ít nhất 07 đồng chí  UV.BCH thuộc CĐGV. 

- Đảm bảo tỉ lệ nữ chiếm ít nhất 30% tổng số UV.BCH. 

- Đảm bảo mỗi Phòng, Khoa đều có ít nhất 01 đồng chí là UV.BCH. 

- Đảm có có ít nhất 02 đồng chí là Đảng viên trong BCH. 

 

DUYỆT CỦA CHI BỘ 

BÍ THƯ 

 

 

 

Huỳnh Kim Ngân 

 TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 

 

 

DUYỆT CỦA ĐOÀN KHỐI CCQ 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ ỨNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP 

NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, NHIỆM KỲ 2018-2019 

(Kèm theo Đề án nhân sự số 01/ĐA-ĐTN, ngày 14/6/2019 của BCH Đoàn trường) 

T 

T 
Họ và tên 

Năm sinh Trình độ Chức vụ 
Ghi chú 

Nam Nữ VH Chuyên môn Ch.trị Đảng Chính quyền Đoàn thể 

1 Phạm Thị Linh Chi  1992 12/12 KS QLĐĐ Sơ cấp ĐTĐ GV Khoa Địa chính UV.BCH Tái cử 

2 Lê Thị Hậu  1990 12/12 KS Nông nghiệp Sơ cấp ĐaV NV Phòng Đào tạo UV.BTV Tái cử 

3 Lê Trung Hiếu 1990  12/12 CN CNTT Sơ cấp ĐaV GV Tin học Bí thư Tái cử 

4 Trần Văn Hoàng 1993  12/12 TC TT-BVTV   NV Khoa Nông nghiệp  Nhân sự mới 

5 Nguyễn Quang Hợp 1991  12/12 ĐHSP Lịch sử Sơ cấp ĐaV NV Ban GDTX Phó Bí thư Tái cử 

6 Nguyễn Tấn Kiệt 1994  12/12 TC TT-BVTV   NV Khoa Nông nghiệp UV.BCH Tái cử 

7 Triệu Mi  2001 10/12 (HS ngành Tin học)   (35H3)  Nhân sự mới 

8 Hoàng Thị Minh  1991 12/12 ThS. Kinh tế Sơ cấp ĐTĐ GV Khoa Kinh tế  Nhân sự mới 

9 Nguyễn Thị Nhẫn  1990 12/12 KS Môi trường Sơ cấp ĐTĐ NV Phòng QLSV UV.BTV Tái cử 

10 Nguyễn Văn Phát 1999  12/12 (HS ngành Thú y)   (35A1)  Nhân sự mới 

11 Phan Thị Anh Thảo  2003 10/12 (HS ngành Trồng trọt)   (35B2)  Nhân sự mới 

12 Nguyễn Thanh Thảo  1999 12/12 (HS ngành Kế toán)   (35C1)  Nhân sự mới 

13 Trị Vinh 1992  12/12 ĐH GDTC Sơ cấp ĐTĐ GV Thể dục Phó Bí thư Tái cử 

(Dánh sách này có 13 ứng cử viên) 

DUYỆT CỦA ĐOÀN KHỐI CCQ DUYỆT CỦA CHI BỘ 

BÍ THƯ 

 

 

 

Huỳnh Kim Ngân 

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

      Số:      /NQ-ĐTN 

 

Thủ Dầu Một, ngày      tháng 6 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2020 
 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Nông Lâm 

nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại 

Hội trường Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương; 

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

trường nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2022, các ý kiến thảo luận của đại 

biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, thường trực Đoàn Khối Các 

Cơ quan tỉnh Bình Dương; 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Nông Lâm 

nghiệp Bình Dương, nhiệm kỳ 2019-2022, 

QUYẾT NGHỊ 

1. Tán thành báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn trường, nhiệm kỳ 2018-2019. 

2. Thông qua phương hướng, các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2019-2022. 

3. Thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường, nhiệm kỳ 

2018-2019. 

4. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-

2022; kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, kết quả bầu Bí thứ, Phó Bí 

thư và UV.BTV Đoàn trường. 

Giao Ban Chấp hành Đoàn trường và các Chi đoàn trực thuộc căn cứ Nghị 

quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực để 

tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua. 
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