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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Long, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Số: 08/HD-ĐTN

HƯỚNG DẪN
Xây dựng chi đoàn mạnh
Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục
đoàn viên thanh niên. Mọi chủ trương công tác của Đoàn đều được tổ chức thực hiện
ở chi đoàn. Vì vậy, xây dựng chi đoàn mạnh là giải pháp quan trọng để củng cố tổ
chức cơ sở Đoàn.
Căn cứ hướng dẫn số: 16HD/ĐTN ngày 08 tháng 10 năm 2013 của BTV Tỉnh
đoàn Vĩnh Long về việc hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh.
Căn cứ hướng dẫn số: 12HD-ĐTN ngày 20 tháng 10 năm 2013 của BTV Đoàn
khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh.
BTV Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây hướng dẫn các liên chi, chi
đoàn trực thuộc xây dựng chi đoàn mạnh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc
nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt
động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Liên Chi đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo
sinh hoạt chi đoàn.
- Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị
và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền
phong, gương mẫu của đoàn viên.
2. Yêu cầu
- Xây dựng chi đoàn mạnh phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng, không
phô trương, hình thức.
- Cán bộ được phân công phụ trách thực hiện phải tận tình, sâu sát, gắn bó với
cơ sở và đoàn viên.
- Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH
1. Về tư tưởng, chính trị

Xây dựng chi đoàn vững mạnh về chính trị và tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh
chính trị, sự đoàn kết, gắn bó và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị. Cụ thể:
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng,
xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục
tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên.
- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những
vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống, làm việc theo hiến pháp
và pháp luật”.
- Tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị
phù hợp, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên.
2. Về phong trào, hoạt động
- Xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn
với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa
phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, vừa tăng cường chăm
lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên thanh niên (học tập, nâng cao
kiến thức; nghề nghiệp và việc làm; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; vui chơi
giải trí; tự khẳng định mình…).
- Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên; thường xuyên kiểm
tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên theo hoạt động, theo các
kỳ sinh hoạt và hằng năm.
- Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của chi
đoàn.
- Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên
phù hợp với lĩnh vực, địa bàn và đối tượng đoàn viên thanh niên.
3. Về tổ chức
- Tổ chức đoàn viên học tập, nghiên cứu 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn.
- Xây dựng Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn đủ về số lượng,
vững vàng về nghiệp vụ và kỹ năng, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu, có phương
pháp và khả năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi; tích cực thực hiện Chỉ
thị 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”.

- Xây dựng tác phong, lề lối làm việc của Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí
thư) chi đoàn; thực hiện công tác đoàn vụ, hội họp, sinh hoạt chi đoàn đúng quy định,
đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác đoàn viên; tích
cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách và công tác đoàn
vụ của chi đoàn (chi đoàn phải có sổ chi đoàn và một số sổ sách theo quy định, mỗi
đoàn viên đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu đoàn và được trao thẻ đoàn viên).
- Tăng cường quản lý đoàn viên đi học tập, công tác ở xa; tổ chức cho đoàn
viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
- Đảm bảo tổ chức đại hội chi đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn
thực hiện Điều lệ Đoàn.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Căn cứ các nội dung yêu cầu và tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn
và đoàn viên, các cơ sở đoàn trực thuộc tiến hành rà soát, nắm rõ tình hình chi đoàn,
trên cơ sở đó lên kế hoạch và chương trình làm việc, phân công BCH trực tiếp phụ
trách, đồng thời tập trung thực hiện một số biện pháp:
1. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chi đoàn
- BCH đoàn trường: làm việc với chi bộ và Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí
thư) chi đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên,
thanh niên; tình hình hoạt động của chi đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác
cán bộ của chi đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những khó khăn, chỉ ra nguyên nhân,
giải pháp khắc phục và định hướng các công việc cụ thể mà Ban chấp hành (hoặc Bí
thư, Phó Bí thư) chi đoàn cần thực hiện.
- BCH đoàn trường trao đổi và đề nghị chi bộ phối hợp xây dựng, củng cố, kiện
toàn cán bộ chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp,
tạo điều kiện và quan tâm chỉ đạo chi đoàn tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn và
những đoàn viên tích cực, có chiều hướng phát triển, bồi dưỡng bổ sung vào đội ngũ
Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn.
- Tham gia hội thi “Cán bộ đoàn giỏi”, tạo sân chơi, môi trường giao lưu, học
hỏi, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn.
- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình đội ngũ cán bộ chi đoàn để có kế
hoạch kiện toàn, bổ sung kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng, không để khuyết.

2. Thống nhất kế hoạch hoạt động của chi đoàn và đăng ký thực hiện “Xây
dựng chi đoàn mạnh”
Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn gặp gỡ, vận động số đoàn viên
hiện có, mời họp chi đoàn; thông báo trước cho đoàn viên nội dung cuộc họp:
- Cán bộ Liên Chi đoàn tham gia sinh hoạt cùng với chi đoàn để nắm rõ tâm tư,
tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên; đánh giá đúng thực trạng chi đoàn.
- Hướng dẫn, giúp đỡ Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn xây
dựng nội dung chương trình công tác; gợi ý các vấn đề trọng tâm để đoàn viên tham
gia thảo luận và góp ý kiến.
- Thống nhất đăng ký xây dựng chi đoàn mạnh và tổ chức thực hiện. Khuyến
khích các Liên Chi đoàn tổ chức phát động đăng ký thi đua xây dựng chi đoàn mạnh,
lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua, phấn khởi,
khích lệ các chi đoàn xây dựng chi đoàn mạnh.
3. Tổ chức hoạt động
- Trên cơ sở các nội dung hoạt động đã được đoàn viên thống nhất, lựa chọn
những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ các hoạt động bề nổi đến các hoạt
động chiều sâu, đảm bảo hoàn thành tốt được nội dung đề ra. Ban chấp hành (hoặc Bí
thư, Phó Bí thư) chi đoàn dự kiến nhân sự phụ trách từng công việc cụ thể, giao việc
phù hợp với trình độ, năng lực, năng khiếu và hoàn cảnh cụ thể của từng đoàn viên;
kiểm tra, theo dõi và có biện pháp giúp đỡ để đoàn viên hoàn thành được công việc; tổ
chức họp thống nhất, phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; thường xuyên trao đổi
thông tin để kịp thời điều chỉnh, phối hợp hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
- Cần chú ý đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động và vận
động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tập thể; tập hợp những đoàn
viên tích cực để xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò các nhân tố tích cực
trong việc tăng cường chất lượng hoạt động của chi đoàn; bồi dưỡng những thanh niên
tiêu biểu để kết nạp vào Đoàn.
- Chi đoàn họp thống nhất trong đoàn viên, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị
tạo điều kiện đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc… để gây quỹ chi đoàn;
vận động tập thể và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí hoạt động.
- Đoàn cấp trên quan tâm trích một phần kinh phí hỗ trợ khi chi đoàn tổ chức
các hoạt động hoặc giao các chi đoàn đăng cai tổ chức hoạt động từ nguồn kinh phí
của Đoàn cấp trên.
4. Thực hiện công tác đoàn viên

- Các chi đoàn cụ thể hóa nội dung Rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện
học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên. Đề cao sự chủ động đăng ký,
rèn luyện của đoàn viên và việc tổ chức đăng ký của chi đoàn. Cách thức thực hiện
cần sáng tạo, hấp dẫn, nội dung dễ triển khai thực hiện, dễ đánh giá. Có hình thức
tuyên dương, khen thưởng đối với chi đoàn trực thuộc, đoàn viên thực hiện tốt chương
trình “Rèn luyện đoàn viên”.
- Triển khai công tác phát triển đoàn viên mới đảm bảo nguyên tắc, quy trình và
thủ tục công tác phát triển đoàn viên trong các đối tượng thanh niên trên cơ sở coi
trọng chất lượng và quan tâm đến số lượng. Chú ý tổ chức và vận động thanh niên
tham gia các phong trào hành động cách mạng và hoạt động xã hội để lựa chọn những
thanh niên tiên tiến bồi dưỡng kết nạp vào Đoàn. Nghiên cứu tổ chức Lễ kết nạp đoàn
viên tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để tăng cường giáo dục truyền thống cho
thanh niên. Tổ chức trao thẻ đoàn viên kịp thời.
- Thực hiện tốt quy định mỗi đoàn viên đều có sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên.
Hằng năm, Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn thực hiện việc ghi nhận
xét ưu, khuyết điểm của đoàn viên trong sổ đoàn viên và chuyển Liên Chi đoàn ký.
- Bồi dưỡng, xem xét, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để chi bộ
xem xét kết nạp Đảng.
- Tổ chức tốt việc giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo
Hướng dẫn số11HD/ĐKCCQ ngày 24/6/2013 của Thường trực Đoàn khối Các cơ
quan tỉnh.
5. Công nhận chi đoàn mạnh
- Hằng năm, căn cứ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn
viên, tiêu chí xây dựng chi đoàn mạnh; Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi
đoàn tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện tình hình chi đoàn về tư tưởng, tổ chức và
hoạt động trên cơ sở kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;
chủ trương công tác của Đoàn cấp trên và việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác
của chi đoàn trên các mặt công tác. Nếu kết quả thực hiện tốt theo 3 nội dung trên thì
đề nghị Đoàn cấp trên xem xét, công nhận chi đoàn mạnh.
- Trên cơ sở đánh giá và đề nghị của các chi đoàn, Liên Chi đoàn xem xét đề nghị,
công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ hướng dẫn này, BCH các liên chi đoàn xây dựng các tiêu chí chi đoàn
mạnh sao cho phù hợp. Chỉ đạo rà soát, khảo sát tình hình từ đó chỉ đạo thực hiện xây
dựng chi đoàn mạnh hằng năm.

- Xây dựng nội dung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và tổ chức tập huấn Ban chấp
hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy trường;
- Thường trực Đoàn khối;
- BCH liên chi, chi đoàn trực thuộc;
- Lưu.
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