ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
BCH TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
***
Số: 07 /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2014

KẾ HOẠCH
Thực hiện công trình thanh niên năm 2014
Căn cứ kế hoạch, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014
của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long; và kế hoạch công tác đoàn năm 2014 của
BCH Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây,
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây ban hành kế hoạch
hướng dẫn việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra, giám sát và công nhận công
trình thanh niên năm 2014, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động và tạo phong trào thi đua rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên trường
thực hiện các công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào
phát triển.
- Chuyển tải các nội dung của cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm
theo lời Bác” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long phát động thông qua các công
trình, phần việc cụ thể.
2. Yêu cầu
- 100% cơ sở Chi đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên.
- Đoàn TN – Hội SV trường thành lập Ban Chỉ đạo việc thực hiện CTTN theo
gương Bác trong toàn trường.
- Đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai thực hiện công trình thanh niên theo tiêu
chí “3 được”:
+ Được việc: Thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh
niên tại Liên chi đoàn, chi đoàn góp phần giải quyết những vấn đề khó, mới trong hoạt
động của mình.
+ Được người: Mỗi đoàn viên, thanh niên có thể phát huy năng lực cá nhân, khả
năng sáng tạo; rèn luyện nhận thức chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức và khả năng làm
việc tập thể, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ.
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+ Được tổ chức: Tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng tham gia
thực hiện công trình. Qua đó có thể phát hiện những nhân tố tích cực để xây dựng đội
ngũ kế thừa, lực lượng đoàn viên ưu tú, thanh niên tiên tiến tại đơn vị. Rèn luyện khả
năng tổ chức, quản lý cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội góp phần củng cố, xây dựng tổ
chức Đoàn – Hội vững mạnh, đồng thời tạo uy tín và thể hiện vai trò xung kích trong
Nhà trường.
+ Hiệu quả về kinh tế (nếu có): Kinh phí làm lợi từ CTTN có thể sử dụng để bổ
sung cho hoạt động Đoàn tại cơ sở, có kinh phí khen thưởng cho các cá nhân, tập thể
đạt thành tích tốt trong quá trình thực hiện CTTN.
II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Thời gian
- Thời gian triển khai: ngày 01/02/2014.
- Thời gian tiếp nhận việc đăng ký CTTN: ngày 28/02/2014.
- Thời gian hoàn tất, nghiệm thu (hoặc hoàn tất để tiếp tục phát huy CTTN): sau
mỗi công trình, phần việc thanh niên hoàn thành.
2. Đối tượng tham gia
2.1 Cá nhân: các đoàn viên, thanh niên có thể đăng ký thực hiện một công trình, phần
việc của bản thân.
2.2 Tập thể
- Chi đoàn, chi hội.
- Liên chi đoàn, Liên chi Hội SV.
- Đoàn trường, Hội SV trường (đăng ký về cấp trên)
III. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
* Về định nghĩa: Công trình thanh niên là phương thức hoạt động do Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện, nhằm tạo môi
trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực góp phần
cùng địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích
tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội; qua đó giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn
luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, cộng
đồng. Công trình thanh niên phải do tập thể đoàn viên thanh niên của đơn vị đăng ký
thực hiện và phải có những sản phẩm cụ thể.
Cách phân loại dưới đây căn cứ theo mục đích của công trình thanh niên:
2

- Công trình thanh niên học tập và làm theo lời Bác: cuộc thi học thuật về Chủ
nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kế hoạch tuyên dương gương sáng tiêu
biểu trong học tập – nghiên cứu khoa học; các chương trình hành động thiết thực theo
gương “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác.
- Công trình học thuật: Tập trung các công trình thực hiện việc hỗ trợ sinh viên
trong học tập, nghiên cứu khoa học; chương trình nâng cao năng lực học ngoại ngữ;
thúc đẩy hoạt động của CLB-Đội-Nhóm học thuật; tổ chức các cuộc thi học thuật mang
tính chuyên ngành…
- Công trình xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị: Tập trung các công
trình xây dựng văn hóa sinh viên; các công trình tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp ở
Trường ĐHXD Miền Tây; xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên…
- Công trình xây dựng Đoàn - Hội vững mạnh: Nghiên cứu chọn lựa những vấn
đề còn hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn – Hội để xây dựng công trình
như: công tác tập hợp thanh niên; đổi mới trong sinh hoạt chi đoàn, xây dựng chi đoàn
kiểu mẫu; tuyển chọn và tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn – Hội; đổi mới công
tác giáo dục; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng đoàn
về chính trị - tư tưởng…
- Công trình vì sự phát triển của sinh viên: Tập trung các công trình hỗ trợ sinh
viên tự định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ học bổng, nhà trọ, việc làm thêm…
- Công trình phúc lợi xã hội: Tập trung các công trình giúp đỡ đoàn viên, thanh
niên nguy có hoàn cảnh khó khăn; người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn…
- Công trình xung kích vì cộng đồng: Xây nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái cho hộ
nghèo có hoàn cảnh khó khăn; công trình nuôi heo đất; đỡ đầu cho trẻ em nghèo…
- Công trình hiến máu nhân đạo…
III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
1. CTTN của cá nhân
- Cá nhân nghiên cứu nội dung thực hiện của bản thân và đề ra biện pháp thực
hiện.
- Cá nhân đăng ký trực tiếp tại văn phòng đoàn trường.
- Ban Chỉ đạo nghiệm thu và xếp hạng CTTN để trao giải.
2. CTTN của tập thể
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- Mỗi liên chi đoàn, Liên chi HSV đăng ký tối thiểu 01 CTTN cấp Trường (Đoàn
TN, Hội SV có thể phối hợp thực hiện).
- Không nên chọn những công trình quá lớn, thời gian thực hiện quá dài vì sẽ
khó thực hiện.
- Không nên chọn những công trình có mục tiêu quá nhỏ vì sẽ quá dễ để thực
hiện, dẫn đến tình trạng nhận thức không đúng về giá trị của công trình, không tạo được
phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên.
- Trao đổi thống nhất giữa chi Đoàn, chi Hội, CLB và Liên chi Đoàn , Liên chi
Hội Sinh viên về yêu cầu, mục tiêu và điều kiện hỗ trợ.
- Phân công các cá nhân hoặc bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
3. Tổ chức thực hiện công trình
- Ban thường vụ Đoàn trường và Ban thư ký Hội sinh viên trường phụ trách công
tác kiểm tra chịu trách nhiệm tiến hành việc giám sát, kiểm tra việc triển khai, đăng ký
thực hiện, tham gia trong quá trình thẩm định kết quả và đánh giá đề xuất CTTN đạt
hiệu quả.
- Triển khai kế hoạch, công bố các chỉ tiêu phấn đấu của công trình. Ban hành
quy trình và áp dụng nhiều hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, chi đoàn có sáng
kiến, hiến kế đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm. Kịp thời ghi nhận
và biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện.
- Nắm chắc, theo dõi tình hình tiến độ, kết quả thực hiện, chế độ báo cáo định
kỳ, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
- Kịp thời nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình giải pháp tốt.
4. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết và bàn giao công trình
- Tổ chức nghiệm thu công trình: Sau khi công trình hoàn thành phải tiến hành
thực hiện ngay công tác nghiệm thu; báo cáo trực tiếp với Ban chỉ đạo, Đoàn – Hội cấp
trên đề nghị được kiểm tra xác nhận bằng văn bản kết quả về chất lượng, tiến độ, các
tiêu chí khác mà mục tiêu đã đề ra. Họp rút kinh nghiệm về công tác điều hành, tổ chức
thực hiện, nêu các mặt được và chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
- Báo cáo với đoàn cấp trên và đề nghị kiểm tra công nhận.
- Tổ chức tổng kết – bàn giao, đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền về
kết quả công trình.
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- Cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tập thể được nghiệp thu CTTN, phần
việc.
IV. KHEN THƯỞNG
1. Đối với tập thể
- 01 giải nhất: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 01 giải nhì: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 01 giải ba: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 02 giải khuyến khích: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
2. Đối với cá nhân
- 01 giải nhất: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 01 giải nhì: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 01 giải ba: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
- 02 giải khuyến khích: tiền thưởng, giấy khen BCH Đoàn trường
TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Sau
Nơi nhận:
- Đoàn khối CCQ tỉnh Vĩnh Long;
- Các Liên chi đoàn;Liên chi hội;
- Các Chi đoàn trực thuộc;
- Văn phòng (lưu ).
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