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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
năm 2014
Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Trường
Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2014.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2014). BTV Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền
Tây xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Biểu dương, tôn vinh những điển hình thực hiện cuộc vận động“Tuổi trẻ
Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua
yêu nước trong tuổi trẻ.
- Đánh giá kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” năm 2013; qua đó giới thiệu các điển hình, cách làm hay của các cá
nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh
hiệu quả cuộc vận động trong năm 2014.
2. Yêu cầu
- Giới thiệu các điển hình thật sự tiêu biểu, là tấm gương cho ĐVTN noi theo.
- Lễ tuyên dương cần được tổ chức trang trọng, chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm.
- Đảm bảo đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền có dấu ấn xã hội
đậm nét.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Lúc 19h00 ngày 19/5/2013.
2. Địa điểm: Sân khấu nhà 9 tầng, trường ĐHXD Miền Tây
III. TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT CÁ NHÂN TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ
LÀM THEO LỜI BÁC
1. Tiêu chuẩn chung
Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các nội dung sau:

- Có đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt các chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương. Đặc biệt là
tham gia thực hiện Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy.
- Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động, nghiên cứu khoa
học, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Có tinh thần xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động của Đoàn phát
động, thực sự là tấm gương tiêu biểu điển hình của đơn vị.
- Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
năm 2013, đồng thời giới thiệu được mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác của
bản thân.
- Nghiêm chỉnh học tập chuyên đề phát động trong năm 2013 tại cơ quan,
đơn vị.
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Đối với đoàn viên là Học sinh – Sinh viên
- Đạt học lực từ “Khá” trở lên, rèn luyện “Tốt” trở lên.
- Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào
thanh niên năm 2013.
- Đạt giải trong các kỳ thi cấp trường, tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Mô hình học tập và làm theo lời Bác.
2.2 Đối với đoàn viên Ch đoàn Cơ quan
Có ít nhất một trong những nội dung sau:
- Có sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào đơn vị đạt hiệu quả cao.
- Đạt giải thưởng sáng tạo trẻ, tài năng trẻ, đoạt giải trong các kỳ thi tay
nghề giỏi, các lĩnh vực văn hóa, thể thao được tập thể bình chọn.
- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên (năm 2013).
- Mô hình học tập và làm theo lời Bác.
2.3 Đối với cán bộ Đoàn
- Là cán bộ nhiệt tình, tiêu biểu, có nhiều sáng kiến trong công tác Đoàn và
phong trào thanh niên, có uy tín đối với đoàn viên, thanh niên.
- Được cấp Đoàn khối trở lên công nhận là hoàn thành xuất sắc trong công
tác Đoàn và phong thanh niên năm 2013.
- Mô hình học tập và làm theo lời Bác.
IV. SỐ LƯỢNG
1. Số lượng tổng thể (mỗi Chi đoàn 1 đại biểu)
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Tổng số đoàn viên thanh niên được tuyên dương: 60 đại biểu, cụ thể:
- Cấp Đoàn khối: 10 đại biểu
- Cấp trường : 50 đại biểu
Ghi chú: 10 cá nhân được tuyên dương cấp Đoàn khối sẽ được BTV Đoàn
trường ĐHXD Miền Tây tiến hành họp xét bình chọn trong số 60 cá nhân tiêu biểu
nhất.
V. QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TUYÊN DƯƠNG
- Công văn đề nghị của BCH chi đoàn.
- Báo cáo thành tích việc thực hiện “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” năm 2013 của các cá nhân.
- Tổng hợp danh sách trích ngang cá nhân đề nghị tuyên dương theo mẫu:
TT
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TM. BAN CHẤP HÀNH……………

- Riêng đối với cá nhân có sáng kiến đề nghị gửi kèm thuyết minh sáng kiến.
- Hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 10/5/2014.
VI. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
1. Văn nghệ chào mừng.
2. Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu.
3. Phát biểu đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Học tập và làm theo lời
Bác” năm 2013.
4. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Trường.
6. Tuyên dương.
7. Đáp từ - Bế mạc.
VII. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BCH Chi đoàn căn cứ kế hoạch, tiêu chuẩn tiến hành họp xét, chọn đại
biểu theo đúng số lượng, tiêu chuẩn quy định.
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- Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị tuyên dương gửi về Văn phòng Đoàn
trường đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Thường trực Đoàn khối CCQ;
- Thường trực Đảng ủy;
- BCH các Chi đoàn;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Sau
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