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Triển khai thực hiện Cuộc vận động
“Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” năm 2014
---- & ---Căn cứ hướng dẫn số: 21HD/ĐTN ngày 02 tháng 01 năm 2014 của BTV
Tỉnh đoàn Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ thực
hành tiết kiệm” năm 2014.
Căn cứ hướng dẫn số: 14-HD/ĐTNK ngày 10 tháng 01 năm 2014 của
BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn thực hiện cuộc
vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” năm 2014.
BTV Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây xây dựng hướng dẫn
việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” với nội dung và giải
pháp cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức
thực hành tiết kiệm trong đoàn viên thanh niên
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí
Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những mẩu chuyện,
những lời dạy của Người.
- Tập trung tuyên truyền nội dung, giải pháp, ý nghĩa và yêu cầu thực
hành tiết kiệm trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết và ý nghĩa của việc đoàn viên
thanh niên tham gia thực hiện tiết kiệm trong tình hình hiện nay.
- Chú ý phát hiện, tuyên dương các ý tưởng, sáng kiến, các gương điển
hình, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm của đoàn viên thanh niên.
1.2. Hình thức tuyên truyền
- Đối với chi đoàn tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục thông qua các
buổi sinh hoạt chính thức hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sử dụng bản tin, sổ tay chi
đoàn.
- Đối với Chi đoàn cơ quan có thể thiết kế các hội thi về thực hành tiết
kiệm, tổ chức giao lưu, giới thiệu, tuyên dương các gương sáng điển hình về thực
hành tiết kiệm.
- BTV Đoàn trường sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan xuất bản,
báo chí trong tỉnh có nhiều bài viết tuyên truyền về ý nghĩa, yêu cầu của việc tiết
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kiệm trong giai đoạn hiện nay, các bài viết giới thiệu các gương điển hình về
tiết kiệm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên dương, khen thưởng đối với cá
nhân, đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm.
2.Nội dung và giải pháp thực hành tiết kiệm
2.1. Tiết kiệm chi tiêu
- Nội dung và giải pháp thực hiện của đoàn viên, thanh niên:
+ Đối với Đoàn viên phải xác định cụ thể nội dung thực hiện tiết
kiệm trong bảng đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên hàng năm. Nội dung
phải vừa sức, hợp lý, dễ theo dõi, đánh giá và công nhận.
+ Chi đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tiết kiệm chi tiêu hàng
tháng. Số tiền tiết kiệm được có thể vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp một
phần cho các hoạt động an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị.
+ BCH Liên chi đoàn có thể nghiên cứu xây dựng hình thức tiết
kiệm tích lũy trong đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy tập thể giúp đỡ cho
những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về vốn, về chi phí học tập…
+ Vận động đoàn viên, thanh niên không mua sắm các trang thiết bị
điện tử, các vật dụng, phương tiện cá nhân đắt tiền khi chưa thực sự cần thiết.
+ Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, không đua đòi, xa hoa, lãng phí, thay vào đó khuyến khích
ưu tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước.
- Nội dung và giải pháp của các cơ sở đoàn trực thuộc:
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ
văn bản, tài liệu hoặc thông tin liên lạc. (trong đó đặc biệt chú ý chi phí Văn phòng
phẩm, vật dụng văn phòng, chi phí điện thoại).
+ BCH đoàn trường sử dụng ngân sách Trường hôc trợ hàng năm rà
soát nguồn thu, chi và đảm bảo tiết kiệm chi tiêu công theo quy định của Quy chế
chi tiêu nội bộ nhà trường. Đồng thời phải chủ động tiết kiệm chi phí tổ chức
nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động.
2.2. Tiết kiệm năng lượng
- Nội dung và giải pháp thực hiện của đoàn viên, thanh niên:
+ BCH đoàn trường phát động mỗi đoàn viên, thanh niên dành 1
ngày trong tuần không sử dụng xe gắn máy để sử dụng phương tiện công cộng
hoặc xe đạp để đến trường, đến công sở hoặc nơi làm việc.
+ Đoàn viên, thanh niên xây dựng ý thức tiết kiệm trong sử dụng
điện, nước trong sinh hoạt hằng ngày.
- Nội dung và giải pháp thực hiện của Chi đoàn cơ quan:
+ Tích cực vận động các phòng, khoa không sử dụng máy điều hòa
một vài buổi trong tuần.
+ Đoàn trường phải xác định mức tiết kiệm điện, nước hàng năm.
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2.3. Tiết kiệm thời gian
- Nội dung và giải pháp của đoàn viên, thanh niên:
+ BCH Đoàn trường tuyên truyền, vận động và có hình thức thi đua
trong đoàn viên, thanh niên về ý thức đúng giờ trong đi học, đi làm, các buổi sinh
hoạt của tổ chức Đoàn.
+ Phát động mỗi đoàn viên đi đầu trong việc xây dựng lịch làm việc
hàng ngày, hàng tuần, thàng tháng… và có ý thức tự tổng kết công việc trong
ngày, trong tuần, trong tháng nhằm đánh giá việc sử dụng thời gian hiệu quả.
+ Xây dựng đoàn viên, thanh niên có tác phong công nghiệp, tận
dụng thời gian làm việc hiệu quả, dùng thời gian nhàn rỗi vào việc có ích cho bản
thân, gia đình.
- Nội dung và giải pháp của BCH đoàn trường, chi đoàn cơ quan:
+ Đổi mới phương pháp công tác, hội họp, gắn với yêu cầu nâng
cao chất lượng công việc.
+ Phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đổi mới
lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công việc, dùng thời gian rảnh để học tập và
tham gia hoạt động có ích.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BCH đoàn trường sẽ cụ thể hóa hướng dẫn của Đoàn khối Các cơ quan
tỉnh để tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Tập
trung chỉ đạo lồng ghép các hoạt động của Đoàn trong việc triển khai “Tuổi trẻ
thực hành tiết kiệm”.
- BCH Chi đoàn cơ quan, liên chi đoàn lập kế hoạch tổ chức, triển khai
đến toàn thể Đoàn viên thanh niên thực hiện, đồng thời hàng tháng báo cáo kết quả
về Đoàn Trường theo hướng dẫn này.
Trên đây là Hướng dẫn “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm” năm 2014. Trong
quá trình tổ chức triển khai thực hiện có gì chưa rõ liên hệ về BTV đoàn trường
Đại học Xây dựng Miền Tây để kịp thời hướng dẫn.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

- Thường trực Đảng Trường;
- Thường trực Đoàn khối;
- BCH liên chi, chi đoàn;
- Lưu.

Nguyễn Văn Sau
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