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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 

BCH TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 
*** 

Số:  03 -CTr/ĐTN 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Vĩnh Long, ngày 30  tháng 12 năm 2013 

CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 

----------  

Năm 2014 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vĩnh Long lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh khối Các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 và nghị 

quyết Đại hội đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; năm kỷ niệm nhiều 

ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn; Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ và 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng;... 

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, 

BTV Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xây dựng chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 với các nội dung cụ thể như 

sau: 

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2014 

"NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN" 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Triển khai chương trình hành động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh thực 

hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng 

và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013 - 2017”; Thực hiện Đề án 

“Năm tình nguyện”. 

2. Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng 

cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2013 - 2017”; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi 

dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2013 - 2020”; cuộc vận 

động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị số 

01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng 

cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. 
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3. Triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - 

xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập 

nghiệp”; tập trung hướng dẫn và triển khai các phong trào hành động cách 

mạng trong từng đoàn viên thanh niên (ĐVTN);  

4. Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn. Tiếp tục hoàn 

thiện và vận dụng hiệu quả mô hình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 

của Đoàn; mô hình vận động ĐVTN tham gia các hoạt động xã hội; mô hình tổ 

chức về nguồn, kết hợp giáo dục truyền thống cho ĐVTN. 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2014 

+ QUÝ I/2014: 

1. Tổ chức các hoạt động nhân ngày truyền thống học sinh sinh viên 

09/01/2014. 

 - Bóng đá sinh viên 

 - Bóng chuyền sinh viên 

2. Tham gia các hoạt động do Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức. 

 - Hội thi duyên dáng sinh viên 

 - Hội thao HSSV 

 - Hành trình về nguồn Biển đảo. 

3. Tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2014 cấp 

cụm các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Vĩnh Long. 

4. Tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3 cho toàn thể HSSV nữ trong toàn  

Trường. 

5. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống nhân 83 năm ngày 

thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014). 

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014). 

 - Hội trại truyền thống 

- Văn nghệ - lửa trại. 

 - Hoạt động TDTT, trò chơi: Giải cầu lông, bóng chuyền, thời 

trang.. 
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7. Tham gia Họp mặt cựu cán bộ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh qua các thời 

kỳ nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 

8. Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp Đoàn khối năm 2014. 

9. Tổ chức lớp Kỹ năng mềm cho toàn thể Cán bộ đoàn – hội thuộc Đoàn 

trường ĐHXD Miền Tây. 

10. Mở lớp nhận thức về Đoàn năm 2014 cho các thanh niên ưu tú có 

nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đoàn. 

11. Tổ chức hiến máu nhân đạo cho HSSV. 

12. Hoạt động của câu lạc bộ anh văn. 

13. Tham gia các hoạt động khác do cấp trên tổ chức. 

+ QUÝ II/2014: 

1. Mở lớp nhận thức về Đảng năm 2014 cho các đoàn viên ưu tú có 

nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

2. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về học tập cho học sinh sinh viên trong 

toàn trường. 

3. Tổ chức chuyến về nguồn cho Đoàn viên thanh niên trong trường nhân 

Kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4. 

4. Tham gia về nguồn và giao lưu với Tiểu đoàn 563 - Hải quân vùng V, 

huyện đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang nhân Kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn 

giải phóng 30/4; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đồng hành cùng ngư dân trẻ 

ra khơi” và cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. 

5. Tham gia thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2014 do cấp trên tổ 

chức. 

6. Tổng kết phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh;  tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014. 

7. Tham giá giải bóng đá truyền thống 19/5 dành cho cán bộ Đoàn do 

Đoàn khối các cơ quan tổ chức. 

8. Tham gia hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 

tháng đầu năm 2014 do Đoàn khối các cơ quan tổ chức. 

9. Hoạt động của câu lạc bộ anh văn. 
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10. Tham gia các hoạt động khác do cấp trên tổ chức. 

11. Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 cho HSSV. 

+ QUÝ III/2014: 

1. Tổ chức tiếp sức mùa thi năm 2014. 

2. Tổ chức đợt thanh niên tình nguyện năm 2014 

 - Khảo sát thiết kế nhà đại đoàn kết 

 - Khảo sát sửa chữa nhà cho gia đình chính sách do tỉnh hỗ trợ tiền. 

3. Tham gia hoạt động Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ 

niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 

4. Tổ chức kỷ niệm Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 cho toàn bộ nữ 

sinh trường ĐHXD Miền Tây. 

5. Tổ chức các hoạt động chào mừng khai giảng năm học 2014-2015 

 - Văn nghệ. 

 - Giải bóng đá HSSV 

 - Giải bóng chuyền HSSV 

6. Hoạt động của câu lạc bộ anh văn. 

7 Tham gia các hoạt động khác do cấp trên tổ chức. 

8. Tham gia Hội thao chào mừng Cách mạng Tháng tám và Quốc Khánh 

02/9 (giải cầu lông, bóng đá nam, nữ…) do Đoàn khối các cơ uan tổ chức. 

9. Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 3 cho HSSV. 

+ QUÝ IV/2014: 

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng 

chí Lý Tự Trọng. 

2. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thanh niên cho đoàn viên. 

3. Tổ chức hội thảo chuyên đề học tập đợt 2 năm 2014 

4. Tham gia các hoạt động khác do cấp trên tổ chức 

5. Hoạt động của câu lạc bộ anh văn. 

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

 - Văn nghệ. 

 - Thi kiến thức 
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 - Báo tường 

 - Cầu lông nam, nữ. 

7. Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 4 cho HSSV  

8. Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

Đoàn khối Các cơ quan năm 2014. 

9. Tổ chức 01 chuyến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm đơn vị bạn 

trong và ngoài tỉnh. 

 
 

 ĐẢNG ỦY/ BAN GIÁM HIỆU           TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                 BÍ THƯ 

           

 

 

 

 

         

                      Nguyễn Văn Sau 

      Nơi nhận: 

- Đảng ủy Trường;                                                

- Thường trực Đoàn Khối; 

- Các đ/c UV.BCH Đoàn Trường;         
- Lưu.   

 

 

 

 


