
  

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 

*** 

Số: 105 - BC/ĐTN - UBKT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019                       
 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công trình thanh niên năm 2019 

---------- 

 I. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP QUẬN – HUYỆN ĐOÀN VÀ TƯƠNG 

ĐƯƠNG, ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN 

1. Công trình thanh niên: Xây dựng quỹ học bổng “Vì sự phát triển của thanh 

thiếu nhi Quận Phú Nhuận” 

1.1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2019 

1.2. Phương thức thực hiện:  

1.2.1. Đối với cấp Quận: 

- Các khoản đóng góp từ các anh chị cựu cán bộ Đoàn ủng hộ cho Công trình thanh 

niên Quận. 

- Tổ chức chương trình vận động nguồn kinh phí từ mạnh thường quân, các ngày 

hội thanh niên. 

 1.2.2. Đối với cơ sở Đoàn: 

 - Cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động, vận động kinh phí thông qua các hình thức 

như: Phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom ve chai; các hoạt động tình nguyện; thực hiện bán 

các sản phẩm thủ công; vận động từ các công ty, doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng 

góp thông qua các hoạt động phong trào. 

1.3. Kết quả thực hiện:  

Qua 09 tháng triển khai thực hiện công trình, Quận đoàn và cơ sở đoàn đã thực hiện 

tốt công tác vận động và chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận với kết quả cụ thể 

như sau: 

1.3.1. Vận động kinh phí: 

- Cấp quận: đã thực hiện vận động được số tiền 30.000.000đ cụ thể: 15.000.000đ 

các anh chị cựu cán bộ Đoàn, 15.000.000đ từ các mạnh thường quân trên địa bàn Quận. 

- Cấp Cơ sở: đã thực hiện vận động được số tiền 317.100.000đ cụ thể: tổ chức 

phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom ve chai, các hoạt động tình nguyện: 36,000,000 đồng; 

thực hiện bán các sản phẩm thủ công thu được kinh phí 4,000,000 đồng; vận động từ các 

công ty, doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp 331,100,000 đồng thông qua các 

hoạt động phong trào. 

1.3.2 Thực hiện trao tặng học bổng “Vì sự phát triển của thanh thiếu nhi Quận 

Phú Nhuận”: 

- Cấp quận: 

+ Trao tặng 10 suất học bổng toàn phần trị giá 3.000.000đ/suất cho 10 em đội viên 

tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại các liên đội trực thuộc, tổng cộng 

30,000,000 đồng. 
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+ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận trao tặng 14 suất học bổng theo cấp 

học cho thanh thiếu nhi là con gia đình chính sách, Thương binh liệt sĩ trên địa bàn với 

kinh phí tổng cộng là 31,000,000 đồng. 

+ Phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố thực hiện chương trình 

Thắp sáng niềm tin trao tặng 01 suất học bổng cho bạn Trần Công Nam – Bí thư Đoàn 

trường Phú Nhuận với kinh phí là 15,000,000 đồng. 

+ Ngoài ra, để hỗ trợ cho Hà Thụy Diễm Quỳnh mắc bệnh nhiễm virus không xác 

định, Quận đoàn đã đề xuất Thành đoàn và Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành 

phố hỗ trợ 10,000,000 đồng, vận động cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cơ quan 

chuyên trách quận đoàn hỗ trợ 11,000,000 đồng để giúp bạn có thể vượt qua căn bệnh 

hiểm nghèo, tiếp tục quay trở lại học tập.  

- Cấp cơ sở: 

+ Đã trao tặng 337 suất học bổng trị giá 327,050,000 đồng, hỗ trợ 03 xe đạp trị giá 

6,500,000 đồng, trao tặng 21 góc học tập trị giá 19,250,000 đồng, hỗ trợ tập vở, dụng cụ 

học tập với trị giá 18,350,000 đồng. 

1.4. Tự đánh giá: 

+ Ưu điểm:  

- Công trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ Cấp ủy Đảng 

và chính quyền địa phương.  

 - Nguồn quỹ học bổng đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho thanh thiếu nhi về nhu cầu kinh 

phí trong quá trình học tập, là động lực tinh thần giúp các bạn phấn đấu phù hợp với sự phát 

triển của xã hội đảm bảo trình độ học vấn và có nghề nghiệp ổn định trong tương lai.  

- Khẳng định vai trò “Đoàn là người bạn của thanh niên” cùng đồng hành với các bạn 

thanh niên trong lao động và học tập, cụ thể thông qua việc theo dõi thành tích học tập của 

các cá nhân đã trao tặng trong năm trước đó là cơ sở tiếp tục xem xét trao tặng trong những 

năm tiếp theo, đồng hành cùng các bạn đến khi hoàn thành chương trình học tập. 

+ Hạn chế:  

- Công tác chủ động triển khai thực hiện tại cơ sở chưa cao, chưa tham mưu, đề 

xuất kịp thời về đối tượng được chăm lo. Trong giai đoạn sắp tới cần tập trung đầu tư 

phương thức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn, đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực 

kinh tế xã hội để chất lượng suất học bổng được nâng cao. 

2. Công trình thanh niên “Xây dựng, sửa chữa 05 căn nhà Đoàn viên” 

2.1. Nội dung thực hiện:  

- Xây dựng, sửa chữa 05 căn nhà Đoàn viên, cụ thể: Sửa chữa: 20 – 30 triệu/căn 

(tuỳ theo mức độ hư hỏng); Xây mới: 50 triệu/căn. 

- Vận động trao tặng thêm các phần quà, tặng phẩm khi tổ chức lễ bàn giao hoàn 

thành công trình. 

2.2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2019 đến 10/2019 

2.3. Phương thức thực hiện: 

- Ban hành kế hoạch số 82 - KH/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 09 tháng 4 năm 2019 về 

việc thực hiện công trình thanh niên của Đại hội XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó xác 

định nội dung trọng tâm trong năm 2019 là thực hiện 05 căn nhà tình bạn cho đoàn viên, 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bạn quận. 

- Mỗi đoàn viên tại các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng tham gia đóng góp kinh phí 

(chia làm 2 đợt tháng 03 và tháng 10 hàng năm) để thực hiện công trình: 
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 + 20.000đ/người/năm (đối với khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao 

động, lực lượng vũ trang, chi đoàn giáo viên, sinh viên) 

 + 10.000đ/người/năm (đối với học sinh trung học phổ thông) 

- Các cơ sở Đoàn đóng góp trực tiếp kinh phí tại tổ tài vụ Quận Đoàn (có chỉ tiêu 

phân bổ cụ thể) 

- Quận Đoàn tiếp nhận quyên góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân,… để gây quỹ 

thực hiện công trình thanh niên. 

2.4. Kết quả thực hiện: 

 - Trong năm đã tiến hành vận động các mạnh thường quân, toàn cơ sở Đoàn hỗ trợ, 

đóng góp kinh phí để thực hiện công trình, đặc biệt:  

+ Vận động Đoàn cơ sở PNJ, Đoàn trường THPT Phú Nhuận, Đoàn phường 10 

thực hiện hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình bạn cho 02 bạn đoàn viên Hồ Kim Châu và 

Nguyễn Thị Hồng Liên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 139,000,000 đồng. 

+ Đoàn phường 1, 9, 13 chủ động tham mưu với Quận đoàn và phối hợp các ban 

ngành đoàn thể địa phương thực hiện sữa chữa 03 nhà cho bạn Nguyễn Bùi Duy Nhân, 

đoàn viên mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (phường 1) có hoàn cảnh 

khó khăn và bạn Trần Quốc Khánh – Bí thư chi đoàn khu phố 1 là con của chú Trần Thanh 

Nghị - Thương binh 1/4, nhà ở 176 đường Chiến Thắng (phường 9), bạn dân quân Nguyễn 

Ngọc Khánh Duy tại địa chỉ 489/24/51 Huỳnh Văn Bánh, phường 13 với kinh phí lần lượt 

là 73,500,000 đồng, 20,500,000 đồng và 70,000,000 đồng. 

 2.5. Tự đánh giá: 

+ Ưu điểm:  

 - Công trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ Cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa phương và toàn cơ sở Đoàn. 

- Qua việc tổ chức thực hiện công trình đã góp phần định hướng và khơi sức đoàn viên 

thanh niên địa phương thực hiện xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng 

thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.  

+ Hạn chế:  

 - Công tác rà soát, giới thiệu đối tượng thực hiện chưa được cơ sở quan tâm khảo 

sát, đề xuất kịp thời. 

 - Công tác đóng góp kinh phí để thực hiện tiến hành còn chậm, làm ảnh hưởng phần 

nào đến tiến độ thực hiện công trình. 

II. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CỦA CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC 

1. Kết quả đăng ký, thực hiện công trình thanh niên: 

- Tổng số cơ sở Đoàn đăng ký CTTN/Tổng số cơ sở Đoàn trực thuộc: 52/52 đơn vị 

(tỷ lệ 100%). 

- Tổng số CTTN được công nhận hoàn thành/Tổng số CTTN đăng ký của cơ sở: 

62/62 công trình (tỷ lệ 100%). 

- Tổng số CTTN được quận – huyện Đoàn tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc 

Thành Đoàn công nhận tiêu biểu: 19 công trình. 

2. Phân loại công trình thanh niên: 

- Công trình thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa 

phương: 40 công trình. 

- Công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới: 0 công trình. 



4 

- Công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị: 14 công trình. 

- Công trình thanh niên thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Nghĩa tình biên giới, biển đảo”: 07 công trình. 

- Công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

phòng chống thiên tai: 0 công trình. 

- Công trình thanh niên tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự an 

toàn xã hội: 01 công trình. 

- Công trình thanh niên xây dựng Đoàn vững mạnh: 0 công trình. 

3. Đánh giá chất lượng công trình thanh niên của cơ sở trực thuộc: 

+ Ưu điểm:  

- Các công trình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ Cấp ủy 

Đảng và chính quyền địa phương; góp phần định hướng và khơi sức đoàn viên thanh niên 

địa phương thực hiện xung kích tình nguyện vì cộng đồng.  

- Cơ sở chủ động trong triển khai thực hiện các công trình thanh niên đã đề ra, tích 

cực vận động mạnh thường quân, đoàn viên thanh niên tham gia, đóng góp sức người, sức 

của để hoàn thành các chỉ tiêu, hạng mục của công trình. 

+ Hạn chế:  

- Công tác tuyên truyền ý nghĩa thực hiện công trình; công tác vận động quần chúng 

nhân dân cùng tham gia thực hiện chưa được cơ sở Đoàn quan tâm một cách đúng mức. 

- Công tác tham mưu với Đảng ủy và phối hợp cùng với chính quyền và các ban 

ngành đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế; một số cơ sở Đoàn còn tự chủ động thực 

hiện công trình, thiếu sự phối hợp nên kết quả và sự lan tỏa của công trình chưa cao. 

- Công tác khảo sát thực hiện công trình thanh niên tại một số đơn vị còn thiếu tập 

trung; chưa mạnh dạn chọn các công trình khó để thực hiện. 

  

 

Nơi nhận: 
- Quận ủy: Ban Dân vận; 

- Thành Đoàn: Ban Kiểm tra, Ban Mặt trận 

An ninh quốc phòng Địa bàn dân cư; 

- Lưu. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Phú Cường 
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 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 *** Phú Nhuận, ngày 15 tháng 10 năm 2019 
 

BÁO CÁO GIẢI PHÁP 

Thực hiện 15 tuyến hẻm thanh niên, 15 khu phố không rác 
--------- 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia thực hiện chương trình phối hợp số 06/CTrPH-

MTTQ_TCCTXH-LMHTX ngày 28/6/2017 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố với 

cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội 

dung trọng tâm là xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn quận Phú Nhuận sạch đẹp, đảm 

bảo cuộc sống an toàn của người dân lồng ghép với việc thực hiện tinh thần Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người 

dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh  rạch vì Thành phố sạch và 

giảm ngập nước” và Nghị quyết số 17 – NQ/QU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ 

Quận ủy về lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường 

và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn quận đến năm 2020; 

- Thực hiện Đề án Công trình thanh niên “Xây dựng 15 tuyến hẻm văn minh – sạch 

đẹp – an toàn” được thông qua tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú 

Nhuận, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình số 01-CTr/ĐTN-VP ngày 

13/03/2019 về hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận Phú Nhuận năm 2019 

với chủ đề: “Năm thanh niên tình nguyện”. 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai xây dựng các 

tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp – an toàn năm 2018 qua đó thể hiện vai trò xung kích của 

đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị tại địa 

phương, góp phần xây dựng Quận Phú Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

II. PHẠM VI THỰC HIỆN: 

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên đang làm việc, sinh hoạt trên địa 

bàn quận Phú Nhuận. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019 

3. Địa điểm thực hiện: Tại các tuyến hẻm, khu phố đã được khảo sát, đăng ký ngay 

từ đầu năm. 

III. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI: 

1. Căn cứ thực hiện: 

- Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch số 115-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC 

ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành 

phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019 trong đó có giao chỉ tiêu 

cho các cơ sở Đoàn khu vực Quận – Huyện thực hiện 1 số chỉ tiêu trọng tâm như: 100% 

cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn thực hiện 01 công trình cụ thể và ít nhất 05 hoạt động 

tham gia gắn với xây dựng văn minh đô thị của địa phương, đơn vị; 100% cơ sở Đoàn 

được tập huấn và triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn tại đơn vị; Thực hiện xây 

dựng 19 tuyến hẻm “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”; 

- Căn cứ vào những nội dung triển khai của Thành phố và kết quả thực hiện của cơ 

sở trong việc tham gia sơn vẽ và thực hiện 15 tuyến hẻm thanh niên theo tiêu chí “Văn 

minh – Sạch đẹp – An toàn” năm 2018; 
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- Ban Thường vụ Quận đoàn thống nhất triển khai cho Đoàn 15 phường tiến hành 

rà soát, chọn lọc và đăng ký thực hiện 15 tuyến hẻm “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn” và 

“15 khu phố không rác” gắn với việc tham gia xây dựng văn minh đô thị tại cơ sở Đoàn 

trong năm 2019. 

2. Cách thức triển khai: 

- Ban Thường vụ Quận đoàn ban hành kế hoạch số 74-KH/BMT.ĐBDC ngày 

22/2/2019 về việc tổ chức Tháng thanh niên năm 2019 với Chủ đề: “Thanh niên tình 

nguyện vì cộng đồng” và Kế hoạch số 79-KH/BMT.ĐBDC ngày 26/3/2019 về việc Tuổi 

trẻ quận Phú Nhuận tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019”. 

Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức cho 15 đoàn phường đăng ký thực hiện công 

trình tuyến hẻm thanh niên và khu phố không rác trong Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 

2019, cụ thể như sau: 

STT ĐƠN VỊ TUYẾN HẺM KHU PHỐ 

1.  Đoàn Phường 01 Hẻm 29/81 Đoàn Thị Điểm Khu phố 3 

2.  Đoàn Phường 02 Hẻm 52 Cù Lao Khu phố 4 

3.  Đoàn Phường 03 Hẻm 5 Thích Quảng Đức Khu phố 3 

4.  Đoàn Phường 04 Hẻm 217 Thích Quảng Đức Khu phố 1 

5.  Đoàn Phường 05 Hẻm 68 Thích Quảng Đức Khu phố 2 

6.  Đoàn Phường 07 Hẻm Ký Con Khu phố 1 

7.  Đoàn Phường 08 Hẻm 200 Nguyễn Trọng Tuyển Khu phố 2 

8.  Đoàn Phường 09 Hẻm 469 Nguyễn Kiệm Khu phố 5 

9.  Đoàn Phường 10 Hẻm 176 Lê Văn Sỹ Khu phố 1 

10.  Đoàn Phường 11 Hẻm 347 Huỳnh Văn Bánh Khu phố 1 

11.  Đoàn Phường 12 Hẻm 16 Lê Quý Đôn Khu phố 2 

12.  Đoàn Phường 13 Hẻm 63 Lê Văn Sỹ Khu phố 1 

13.  Đoàn Phường 14 Hẻm 511 Huỳnh Văn Bánh Khu phố 1 

14.  Đoàn Phường 15 Hẻm 176 Trần Huy Liệu Khu phố 2 

15.  Đoàn Phường 17 Hẻm 39 Huỳnh Văn Bánh Khu phố 1 

- Phân công Đoàn 15 phường phối hợp cùng các ban, ngành Phường thực hiện và 

báo cáo tiến độ về Quận Đoàn. Phân công Ban Mặt trận – Địa bàn dân cư Quận Đoàn 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Công trình “Tuyến hẻm văn minh” với 3 tiêu chí cụ 

thể: “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn” và 15 Khu phố không rác. 

3. Phương pháp phối hợp: 

3.1. Cấp quận: 

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung thực hiện theo tinh thần kế hoạch đề ra. 

Thành lập ban chủ nhiệm công trình, tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã đề ra.  

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể Quận, Ủy ban Nhân dân 15 Phường trong việc 

khảo sát số lượng tuyến hẻm chuẩn bị các nội dung cần thiết phục vụ cho việc thực hiện 

công trình.  

- Phối hợp vận động các nguồn lực xã hội tại địa phương, các đơn vị đối tác để 

chung tay thực hiện công trình tuyến hẻm. 

- Thực hiện nghiệm thu công trình. 
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3.2. Cấp cơ sở: 

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở 15 phường tập trung khảo sát, nắm thật chắc số lượng tuyến 

hẻm cần thực hiện; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân; phối hợp với các 

ban ngành đoàn thể phường, các mạnh thường quân tập trung vận động và hỗ trợ thực 

hiện; các đơn vị khối Công nhân lao động, Trường học, Lực lượng vũ trang đang trú đóng 

trên địa bàn để cùng triển khai các tuyến nội dung. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của công trình đến từng 

đoàn viên, thanh niên để cùng thống nhất phương châm thực hiện. 

- Phát động sự đóng góp từ các bạn Đoàn viên – Thanh niên. 

4. Biện pháp thực hiện: 

4.1. Nội dung: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện với các tiêu chí cụ thể về “Văn minh – Sạch đẹp – 

An toàn” và triển khai đến Đoàn cơ sở 15 phường. 

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở 15 phường đăng ký công trình “Tuyến hẻm “Văn minh – Sạch 

đẹp – An toàn” tại các hẻm chưa có sự quan tâm của người dân tại tuyến hẻm, thực hiện công 

tác vận động người dân tham gia xây dựng tuyến hẻm “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”. 

- Tổ chức vận động người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên bảo vệ các công 

trình đã thực hiện, kịp thời sửa chữa, duy tu khi có tình trạng xuống cấp, hư hỏng. 

4.2. Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tiến hành khảo sát và tổng hợp danh sách các tuyến hẻm cần thực hiện 

đã qua quá trình trình khảo sát và sàng lọc. 

- Bước 2: Tham mưu với Đảng bộ, chính quyền địa phương và vận động kinh phí 

từ các mạnh thường quân, từ sự tham gia đóng góp của các bạn Đoàn viên – Thanh niên. 

- Bước 3: Tiến hành tổ chức thực hiện công trình. 

- Bước 4: Nghiệm thu công trình, bàn giao. 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác thông tin và tuyên truyền:  

- Triển khai tài liệu tuyên truyền thông qua trang Fanpage tuổi trẻ Phú Nhuận và 

băng rôn tại các cơ sở Đoàn nhằm phát huy các phương tiện truyền thông, thông tin của 

địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền về xây dựng ý thức văn minh đô thị. 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Tiêu chí “Văn minh”: 

a) Cấp Quận: 

- Phối hợp với Đoàn Công ty Điện lực Gia Định tiếp tục thực hiện chương trình 

“Nguồn sáng an toàn” lắp đặt hệ thống chiếu sáng dân lập 06 tuyến hẻm, đi lại hệ thống 

điện xuống cấp cho 22 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 19,000,000 đồng; 

phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Đoàn Công ty Điện lực Gia Định 

và Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Công nghệ Việt Long thực hiện công trình 

thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” lắp đặt hệ thống điện sử dụng năng 

lượng mặt trời trị giá 80,000,000 đồng tại trường Chuyên biệt Niềm Tin. 

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn cụm Hành chính - Sự nghiệp phối hợp với Đoàn 15 phường 

thực hiện có hiệu quả chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân và doanh nghiệp” vào thứ 7 hằng tuần tại 15 phường và 11 đơn vị 

cụm hành chính – sự nghiệp khu vực Công nhân lao động. Qua đó thực hiện 4 đợt cao 
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điểm vào ngày 16/3, 18/5, 20/7 và  ngày 12/10/2019. Qua đó đã giải quyết được trên 1500 

hồ sơ cho người dân có nhu cầu; thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT, chính sách về trợ 

cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em. Tiêu biểu có: Đoàn cơ 

quan chính quyền thực hiện 02 buổi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 

lực lượng cán bộ đoàn khu vực Công nhân lao động, địa bàn dân cư, ban chấp hành chi 

đoàn cơ quan ủy ban nhân dân 15 phường và tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến của 15 

phường thu hút 300 đoàn viên, thanh niên tham gia, phối hợp Đoàn 15 phường tổ chức 

hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà cho 500 hộ dân, thực hiện đội hình 

“Công chức áo xanh” trực vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 tại ủy ban nhân dân quận 

hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chi đoàn Chi cục thuế thực hiện 

công trình ”Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” tư vấn hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo Đoàn Công an quận tổ chức 02 đợt cấp phát thẻ căn cước miễn phí cho 

08 trường hợp người già neo đơn, không có điều kiện đi lại. 

b) Cấp phường: 

- 15/15 Đoàn phường thực hiện hơn 50 buổi vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc 

đúng quy định và đầy đủ trong các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị - xã hội quan trọng 

đồng thời phối hợp với Ban điều hành các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền pháp luật, thông 

tin cảnh giác trước những thủ đoạn phạm tội sâu rộng lồng ghép trong các buổi họp tổ dân 

phố, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; thực hiện 

gắn 15 bảng tin rao vặt tại đầu tuyến hẻm để tránh tình trạng dán bảng quảng cáo sai quy 

định. 

- Cụm thi đua số 1 (phường 1, 2, 3, 5, 7), Đoàn phường 8, 15 phối hợp với Đoàn 

Công ty Điện lực Gia Định ra quân tuyên truyền Tủ điện cao thế an toàn – sạch đẹp, tổ 

chức 02 buổi tập huấn Kỹ năng sử dụng điện an toàn cho hơn 90 đoàn viên, thanh niên 

trên địa bàn. 

- Đoàn phường 10 thành lập nhóm Zalo ”Nhân dân phường 10” qua đó triển khai thông 

tin dịch vụ công trực tuyến cho người dân với nội dung Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, nhân dân, doanh nghiệp 

hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến; ý nghĩa, vai trò, tác dụng, lợi ích, hiệu quả của dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của hộ kinh doanh; lĩnh vực lao động tiền lương tiền công; lĩnh vực hộ tịch; lĩnh vực 

cấp giấy phép xây dựng và lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng. 

- Đoàn 15 phường triển khai, thực hiện mô hình “Xác nhận chữ ký tại nhà”, thực hiện 

việc đến tận nhà của các người già, người khuyết tật, hỗ trợ việc xác nhận chữ ký, đã hỗ trợ 

173 trường hợp xác nhận chữ ký. Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận thực hiện giải đáp thắc mắc 

của người dân về giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo mẫu mới; Hướng dẫn người lao động 

tham gia bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp. 

- Đoàn Phường 15 đã thực hiện công trình “Chuyến xe nghĩa tình” qua việc hỗ trợ 

đưa đón 14 đối tượng chính sách, người khuyết tật nhận lương, kinh phí hỗ trợ hàng tháng tại 

UBND phường và tham mưu với lãnh đạo UBND phường tổ chức hỗ trợ người già, người 

khuyết tật, gia đình chính sách photo bổ sung các hồ sơ cần thiết khi liên hệ tại bộ phận Lao 

động thương binh xã hội để thực hiện việc cấp đổi bảo hiểm y tế vào thứ 5 hàng tuần. 

2.2. Tiêu chí “Sạch đẹp”: 

a) Cấp Quận: 

- Tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường 
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và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và 04 ngày chủ nhật xanh tại đơn vị 

với các hoạt động như: bôi xóa quảng cáo, rao vặt, thu nhặt tờ rơi cho vay tín dụng đen, 

gửi tài liệu tuyên truyền, phát tem phân loại chất thải rắn tại nguồn, tài liệu về cuộc vận 

động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành 

phố sạch và giảm ngập nước" tại các Hẻm 270 Phan Đình Phùng (phường 1), Hẻm số 5 

Thích Quảng Đức (phường 3), đường Lê Tự Tài và Thích Quảng Đức (phường 4), đường 

Ký Con (phường 7), Hẻm 159 Hoàng Văn Thụ và hẻm 207 Nguyễn Trọng Tuyển (phường 

8), đường Đào Duy Anh và Chiến Thắng (phường 9), đường Mai Văn Ngọc (phường 10), 

dọc các tuyến đường Huỳnh Văn Bánh, Hồ Biểu Chánh, Trần Hữu Trang và Nguyễn Đình 

Chính (phường 11, 12, 13, 14, 15, 17), sơn lại hành lang tuyến đường ray xe lửa phường 

4, lắp đặt thùng rác phân loại rác tại tuyến bờ kênh Nhiêu Lộc phường 13, 14, ra quân thu 

gom rác thải tại 15 tuyến hẻm và các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ trên địa bàn 

thu gom được hơn 3.031 kg rác, xà bần, đồng thời phát quang được hơn 400m hành lang 

đường sắt với sự tham gia của hơn 700 lượt chiến sĩ các đơn vị tham gia. 

- Phối hợp với Đoàn Công ty Thoát nước đô thị Thành phố tổ chức Hành trình trải 

nghiệm “Một ngày làm công nhân thoát nước đô thị” với sự tham gia của 50 gương Cán bộ 

Đoàn – Đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2019. Từ đó, các bạn sẽ cảm nhận được sự 

vất vả của người công nhân thoát nước đô thị và cũng chính các bạn sẽ là những tuyên truyền 

viên vận động Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch 

và giảm ngập nước. 

b) Cấp phường: 

- 15/15 Đoàn phường tích cực thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không 

xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; phát huy hiệu quả hoạt 

động của 15 đội hình “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” cấp cơ sở, tổ chức 04 ngày 

chủ nhật xanh với 04 đợt ra quân vệ sinh tuyến đường sắt cấp quận, 08 đợt ra quân xung kích 

giữ gìn mỹ quan tuyến đường bờ kè Trường Sa, 60 đợt ra quân bảo vệ môi trường, bôi xóa 

quảng cáo cấp cơ sở, thu hút hơn 3.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động 

thiết thực: dọn vệ sinh thu gom hơn 1500kg rác thải tại các điểm tồn đọng rác và các tuyến 

đường sắt; thực hiện dán 1470 bảng hướng dẫn phân loại rác lên các thùng rác; bôi xoá 1417 

quảng cáo trên các bức tường, cột điện và trụ điện; phát hơn 10.000 tờ bướm tuyên truyền, 

kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi và hướng dẫn người dân về cách phân loại rác tại 

nguồn; phối hợp cùng Ủy ban phường thực hiện giám sát, nhắc nhở các hộ dân phân loại rác 

tại nguồn, đặc biệt tại 15 khu phố đã đăng ký. Ngoài ra các cơ sở Đoàn cũng chủ động tổ chức 

nhiều hoạt động phong phú góp phần thực hiện bảo vệ môi trường; trong đó nổi bật có công 

trình sáng tạo và lắp đặt thùng rác từ vỏ chai nhựa dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc của phường 14; 

phát 1500 móc khoá tuyên truyền phân loại rác cho người dân của phường 11; phối hợp với 

Tạp hóa Lá Xanh thực hiện chương trình Rác đẹp – Rác có ích của phường 1. 

- Đối với các đơn vị có tuyến đường Trường Sa (Phường 2,12,13,14,17) tập trung xây 

dựng, thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân sinh sống xung quanh khu 

vực các tuyến kênh giữ gìn vệ sinh chung, cải thiện môi trường tuyến kênh rạch trên địa bàn. 

Trong đó tập trung đổi mới công tác tuyên truyền về nhận thức cho người dân. 

- Đối với các đơn vị có tuyến đường sắt trên địa bàn (Phường 4,5,8,9,10,11,13) tập 

trung xây dựng các giải pháp, phối hợp với các cơ quan chức năng giải tỏa rác tồn đọng và 

trồng cây xanh, tạo mảng xanh dọc tuyến hành lang an toàn đường sắt. 

- 12/15 Đoàn phường thực hiện công trình sơn vẽ tường tuyên truyền bảo vệ môi trường 

tại bức tường của các tuyến hẻm. Các bức tường đã được khoác “áo” mới bằng những bức 

tranh cổ động, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 
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Thông qua các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Vì môi trường xanh”; “Phân loại rác hành động 

nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Không rác thải nhựa”… Với kinh phí thực hiện hơn 35.500.000đ 

2.3. Tiêu chí “An toàn”: 

a) Cấp Quận: 

- Phối hợp tổ chức chương trình Học kỳ chúng em là chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy 

cho hơn 150 em thiếu nhi tham gia. Chương trình đã diễn ra các hoạt động tập huấn cho 

thiếu nhi các nội dung như: Tuyên truyền, giới thiệu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa 

cháy; Hướng dẫn cách thoát nạn trong đám cháy; Hướng dẫn sử dụng bình CO2; Tổ chức 

chương trình lửa trại giao lưu. 

- Tổ chức Ngày hội an toàn giao thông với chủ đề “Chung tay xây dựng văn hóa 

giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy tại 

trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu, phường 4. Ngày hội đã thu hút hơn 300 chiến sĩ 

và 100 em thiếu nhi tham gia với các nội dung như: tuyên truyền pháp luật an toàn giao 

thông, sân chơi giao thông thời đại mới, trò chơi vận động đi xe máy chậm mà chắc, hội 

thi vẽ tranh ước mơ của em về xây dựng đô thị thông minh với chủ đề Giao thông thông 

minh, ra mắt đội hình Phản ứng nhanh an toàn giao thông, diễu hành xe máy tuyên truyền 

an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Triển khai 02 đợt cao điểm ra quân trực chốt, điều phối giao thông; phát huy 15 

Đội hình tình nguyện “Phản ứng nhanh” tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và 

sơ ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại các giao lộ - tuyến đường trọng điểm về ùn tắc 

giao thông, tai nạn giao thông tại các tuyến giao lộ Hoàng Minh Giám – Đào Duy Anh, 

các nút giao thông trên đường Huỳnh Văn Bánh, Hồ Văn Huê, Phan Đình Phùng, Nguyễn 

Trọng Tuyển, Phan Đăng Lưu, các tuyến đường sắt phường 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 15 qua 

đó kết hợp tuyên truyền an toàn giao thông bằng những hình ảnh, bảng biển trực quan sinh 

động cho người dân đã thu hút hơn 2.100 lượt đoàn viên tham gia. 

b) Cấp phường: 

- Đoàn cơ sở Công an quận phối hợp với Đoàn phường 9, 10 tổ chức 03 buổi diễn 

tập Phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm tại khu dân cư, chung cư cao tầng tại chung cư 675 

Nguyễn Kiệm, chung cư Orchard Garden, phường 9; chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, với sự 

tham gia của 250 đoàn viên thanh niên và người dân. 

- Đoàn 15 phường cụ thể hóa việc thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh 

thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại 15 khu phố bằng những việc làm cụ thể: Thực hiện hơn 

50 buổi vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; phối hợp tổ chức tuyên 

truyền pháp luật, thông tin cảnh giác trước những thủ đoạn phạm tội; gắn 15 bảng tin rao 

vặt; vận động gắn 20 camera an ninh; 15 buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy; vận động 

thanh thiếu nhi tại khu phố tham gia các buổi tập huấn kỹ năng; các hội thi, sân chơi của 

Đoàn qua đó đã thu hút hơn 1200 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia. 

- Duy trì hiệu quả hoạt động của đội hình “Thanh niên xung kích phòng chống tội 

phạm” tại 15 phường, qua đó đã phối hợp cùng với lực lượng dân quân tự vệ, công an tuần 

tra giữ gìn trật tự an ninh trong 60 khu phố; tổ chức các đội tuần tra canh gác tại những 

khu vực trọng điểm phòng chống tội phạm, đua xe trái phép, tụ tập hút chích ma túy; tổ 

chức trực chốt chống đua xe tại các tuyến đường; thông tin báo cáo khi phát hiện hiện 

tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự giao thông hàng đêm với hơn 2.640 lượt chiến sĩ công 

an, dân quân, đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó trong năm Ban thường vụ Quận Đoàn 

đã khen thưởng nóng cho 06 Đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tội phạm trên 

địa bàn Quận. 
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- 15/15 Đoàn phường thực hiện Sổ đăng ký, theo dõi giúp đỡ thanh niên tiến bộ qua 

đó 15 cơ sở Đoàn phường đã đăng ký giúp đỡ 20 thanh niên, trong đó 18 thanh niên được 

xác nhận tiến bộ có việc làm học nghề ổn định. 

 VI. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ: 

 Trong năm, Ban Thường vụ Quận đoàn phân công 3 tổ công tác tiến hành giám sát, 

kiểm tra quá trình thực hiện công trình của cơ sở lồng ghép trong các buổi định hướng 6 

tháng đầu năm và kiểm tra công tác Đoàn tại đơn vị, qua đó đánh giá như sau: 

1. Mặt được: 

- Các công trình thanh niên thực hiện 15 tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp – an toàn 

và 15 khu phố không rác do Đoàn tham mưu được cấp ủy, chính quyền địa phương và 

người dân đánh giá cao và tham gia thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền về hình ảnh, viết bài, đưa tin, hình ảnh minh họa được các 

đơn vị thực hiện tốt thông qua các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị. 

- Các hoạt động được có sự đầu tư, đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện, được 

lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân và người dân trên địa bàn ủng hộ và tích cực hỗ trợ 

trong các tuyến nội dung được đề ra. 

2. Những điểm cần lưu ý: 

- Một số cơ sở Đoàn cần có sự quan tâm, mạnh dạn tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo 

địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các tuyến nội dung về Văn minh đô thị phù hợp 

với đặt thù đơn vị của mình. 

- Việc đầu tư các tuyến nội dung hoạt động hoặc tham gia hoạt động với cấp Quận 

vẫn còn một số đơn vị cơ sở chưa mặn mà, tham gia hình thức, chưa tạo dấu ấn lan rộng 

đến Đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. 

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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 THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 ***     Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

   
BÁO CÁO GIẢI PHÁP 

Tổ chức chuỗi hoạt động xây dựng kỹ năng thực hành xã hội  

dành cho thanh niên 

-------- 

1. Tên gọi của giải pháp: Tổ chức chuỗi hoạt động xây dựng kỹ năng thực hành xã 

hội dành cho thanh niên. 

2. Tình hình thực tiễn: 

- “Kĩ năng thực hành xã hội” là tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi 

cho phép mỗi cá nhân đối phó hiệu quả với các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng 

ngày; nói cách khác là khả năng tâm lý xã hội. Đó là tập hợp các kỹ năng mà con người 

tiếp thu qua giáo dục hoặc trải nghiệm trực tiếp được dùng để xử lý các vấn đề và câu hỏi 

thường gặp trong đời sống con người. 

- Hiện nay thanh, thiếu nhi đang phải đương đầu với những vấn đề chủ yếu: Những 

khó khăn, thách thức trong cuộc sống, những tác động tiêu cực của các tệ nạn xã hội, đặc 

biệt là tệ nạn ma tuý, nghiện các loại hình văn hóa ảo có hại như game online. Để vượt 

qua được những vấn đề trên thanh, thiếu nhi cần phải được cung cấp thông tin, kiến thức, 

học hỏi để có những kỹ năng sống cần thiết. Đó là biết cách giao tiếp, ứng xử, phải biết 

đáng giá bản thân, biết xác định giá trị để đạt mục tiêu cho từng giai đoạn của cuộc sống; 

Có chính kiến để đưa ra những quyết định phù hợp và kiên định mục tiêu đã đặt ra.  

- Nhưng thực tế hiện nay, một trong những hạn chế của thanh thiếu niên Việt Nam nói 

chung, quận Phú Nhuận nói riêng đó chính là thiếu kỹ năng thực hành xã hội. Có thể các bạn 

học rất giỏi về kiến thức xã hội, giỏi các môn tự nhiên nhưng khi được giao việc cụ thể; tham 

gia tranh luận một vấn đề thì trở nên lúng túng. Chính vì thế, việc giáo dục, trau dồi kỹ năng 

thực hành xã hội cho thanh thiếu niên là một vấn đề mang tính chất cấp bách và đó cũng chính 

là nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay. 

3. Đối tượng và thời gian thực hiện: 

- Đối tượng thực hiện: Đoàn viên, thanh thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt trên địa bàn quận. 

- Thời gian: Tháng 11/2018 đến tháng 10/2019 

4. Cách thức triển khai: 

- Ban Thường vụ Quận đoàn thống nhất triển khai cho toàn cơ sở đoàn cùng triển 

khai thực hiện với một số nội dung, phần việc gắn với việc Đoàn tham gia xây dựng văn 

minh đô thị cụ thể như sau: 

4.1. Cấp quận: 

- Tổ chức 15 buổi tập huấn Phòng cháy chữa cháy; 03 đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy 

tại các chung cư, nhà cao tầng; 01 chương trình Học kỳ làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. 

- Phối hợp với Saigon Training tổ chức 01 lớp Người dẫn chương trình cho các bạn đoàn 

viên thanh niên. 

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức 01 lớp khiêu vũ cho các bạn cán bộ đoàn. 

4.2. Cấp cơ sở: 
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4.2.1. Đối với khu vực phường: 100% đoàn phường tổ chức mỗi quý một hoạt động 

giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

4.2.2. Đối với khu vực trường học: 100% đoàn trường cao đẳng, trung học phổ 

thông, giáo dục thường xuyên tổ chức ít nhất 01 hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã 

hội cho học sinh, sinh viên thông qua các hình thức như sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt 

chi đoàn lớp, …. 

4.2.3. Đối với khu vực công nhân lao động: 100% Đoàn cơ sở khu vực công nhân 

lao động tổ chức ít nhất 1 chuyên đề tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, 

thanh niên tại đơn vị. 

5. Kết quả đạt được: 

5.1. Cấp quận: 

- Phối hợp với Saigon Training tổ chức 01 lớp Người dẫn chương trình cho các bạn 

đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho 02 bạn tham gia với mức kinh phí hỗ trợ 100%. 

Kết quả, 02 bạn đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, hỗ trợ thực hiện dẫn 

chương trình cho các hội nghị, hội thi do quận đoàn tổ chức. 

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức 01 lớp khiêu vũ cho các bạn cán bộ 

đoàn nhằm tăng cường kỹ năng sinh hoạt tập thể, hát múa cho lực lượng cán bộ đoàn quận 

nhà. Lớp học đã thu hút hơn 54 cán bộ đoàn tham gia tập huấn với các vũ điệu như: tango, 

cha cha cha, rumba …  

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể quận tổ chức chương trình Học kỳ chúng em 

là chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy cho hơn 150 em thiếu nhi tham gia. Chương trình đã 

diễn ra các hoạt động tập huấn cho thiếu nhi các nội dung như: Tuyên truyền, giới thiệu 

kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Hướng dẫn cách thoát nạn trong đám cháy; 

Hướng dẫn sử dụng bình CO2; Tổ chức chương trình lửa trại giao lưu. 

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở Công an quận phối hợp với Đoàn phường 9, 10 tổ chức 03 buổi 

diễn tập Phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm tại khu dân cư, chung cư cao tầng tại chung cư 

675 Nguyễn Kiệm, chung cư Orchard Garden, phường 9; chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, với 

sự tham gia của 250 đoàn viên thanh niên và người dân. 

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố tổ chức 01 buổi 

báo cáo chuyên đề “Xây dựng tác phong công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghệ 

4.0” vào ngày 13/7/2019 với nội dung phong phú. Qua báo cáo chuyên đề, đoàn viên thanh 

niên trao đổi cách xây dựng hình ảnh, tác phong công nghiệp trong giới trẻ hiện nay, cách 

xử lý và tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, thu hút trên 70 đoàn viên, thanh niên công 

nhân tham gia. 

5.2. Cấp cơ sở: 

5.2.1. Khu vực phường: 

- Đoàn công an quận đã phối hợp với Đoàn 15 phường đã tổ chức 15 buổi tập huấn 

phòng cháy chữa cháy; 15 buổi tập huấn tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất 

gây nghiện khác; tổ chức hơn 30 hội thi, sân chơi của Đoàn qua đó đã thu hút hơn 1500 

lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia tìm hiểu. 

- Chỉ đạo 03 cụm phường tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn 

viên, thanh niên như chuyên đề nhóm kỹ năng nhận thức và phát triển bản thân như kỹ 

năng làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, quản lý cảm xúc, quản lý thời 

gian, vượt qua khó khăn và áp lực thu hút hơn 435 bạn đoàn viên thanh niên tham gia. 

- Đoàn phường 8, 15 phối hợp với Đoàn Công ty Điện lực Gia Định tổ chức 02 buổi 

tập huấn về Cách sử dụng điện an toàn cho 150 thanh thiếu nhi tham gia; Đoàn phường 1 
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phối hợp với Tạp hóa Lá Xanh vận động được 35 hộ dân, thanh thiếu nhi đang sinh sống 

trên tuyến đường Đoàn Thị Điểm tham gia tập huấn các phương pháp sống xanh, hạn chế 

rác thải nhựa ra môi trường như: cách ủ bả cà phê, rác hữu cơ thành phân bón cho cây, 

cách làm nước rửa chén sinh học từ vỏ trái cây cũng như tìm hiểu về cách phân loại rác 

tại nhà hiệu quả. 

5.2.2. Khu vực trường học: 

- 100% đoàn trường cao đẳng, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đều quan 

tâm đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh 

viên thông qua các hình thức như sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chi đoàn lớp, tiêu biểu 

có các đơn vị:  

- Chi đoàn trường Quốc tế Việt Úc (SIC) đã triển khai thực hiện Mô hình “Kỹ năng 

thực hành xã hội” cho học sinh với một số kỹ năng như: Quản trò, Ứng phó với các tình 

huống nguy hiểm ngoài xã hội, Tự vệ - phòng vệ, Sơ cấp cứu, Phòng cháy chữa cháy, 

Giáo dục giới tính và sinh sản, An toàn giao thông, Rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ), Ứng 

phó với căng thẳng, Chế độ dinh dưỡng hợp lý và hướng dẫn làm bánh, Sáng tạo vật dụng 

handmade, Dẫn chương trình, Sửa chữa điện gia dụng, Pha thức uống, Cách ứng xử trong 

gia đình, …. 

- Đoàn trường Phú Nhuận với mô hình mở rộng quan hệ quốc tế thanh niên nhằm 

nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên với các hoạt động như: tổ chức hội 

thi “Nói không với sản phẩm từ sừng tê giác”cho hơn 1900 học khối 10 và 11 qua các bài 

thuyết trình bằng Tiếng Anh; hội thi “ Rung chuông vàng” phiên bản Quốc tế; chuyên đề 

“Happy New Year – 2018”; hội thi “Hát Tiếng Anh”; phối hợp với Chi đoàn 5 Đội Phòng 

cháy và chữa cháy quận tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa 

cháy” cho hơn 120 bạn đoàn viên thanh niên. 

- Chi đoàn giáo viên trường Phú Nhuận với giải pháp rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho 

đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đội, nhóm, học thuật tại 

trường trung học phổ thông Phú Nhuận. 

5.2.3. Khu vực công nhân lao động: 

- Đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền, Đoàn công an quận và Đoàn cơ sở Công ty Cổ 

phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong năm cũng đã tổ chức 08 buổi tập huấn 

chuyên đề về tác phong công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 cho hơn 500 

đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, Đoàn công an quận cũng thực hiện chỉ đạo cho 

Chi đoàn 5 Đội Phòng cháy chữa cháy quận tham gia phối hợp với Đoàn cơ sở 15 phường 

trong việc tổ chức 03 buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy, 15 buổi tuyên truyền về kỹ 

năng phòng cháy tại cơ sở. 

6. Nhận xét, đánh giá.  

6.1. Ưu điểm:  

- Hoạt động trau dồi, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên 

được toàn cơ sở Đoàn quan tâm, đầu tư hình thức tập huấn lồng ghép tổ chức các hội thi 

tìm hiểu. 

- Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ Cấp ủy Đảng và chính 

quyền địa phương; góp phần giáo dục và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là người 

bạn đáng tin cậy đối với đoàn viên thanh thiếu nhi tại địa phương.  

- Công tác phối hợp tổ chức giữa các đơn vị đã được toàn cơ sở đoàn quan tâm chủ 

động trong việc phối hợp triển khai thực hiện. 

6.2. Hạn chế:  



15 

- Công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc thực hiện giáo dục kỹ năng thực hành xã 

hội cho đoàn viên thanh niên của một số cơ sở còn chưa được đầu tư đúng mức; công tác 

vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia tập huấn ở một số đơn vị còn thiếu tập trung. 

- Công tác tham mưu với Đảng ủy và phối hợp cùng với chính quyền và các ban 

ngành đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế; một số cơ sở Đoàn còn tự chủ động thực 

hiện, thiếu sự phối hợp nên kết quả trong công tác huy động lực lượng tham gia chưa cao. 

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Phú Nhuận, 15   tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 
Giải pháp cụ thể hóa cuộc vận động 

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

thông qua phong trào “1000 tài khoản xanh, lanh nhanh tin tốt” 

--------- 

1. Vấn đề thực tiễn: 

 a) Cơ sở triển khai thực hiện: 

 - Với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã 

hình thành một môi trường mới, đó là không gian mạng, hiện nay các trang tin điện tử, 

trang mạng xã hội tràn lan những thông tin, nội dung trên nhiều lĩnh vực, đa dạng về tính 

chất: tích cực, tiêu cực, tốt, xấu, giả… 

 - Trước thực trạng đó, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải quan tâm, tìm kiếm giải pháp 

nhằm đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại và nhân rộng, lan tỏa, chia sẻ những những tin 

tốt, câu chuyện đẹp, từ đó xây dựng một môi trường không gian mạng tích cực, bổ ích. 

 - Căn cứ kế hoạch số 84-KH/ĐTN-BTG ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Quận 

Đoàn về phát động phong trào “1000 tài khoản xanh, lan nhanh tin tốt”. 

b) Mục đích và ý nghĩa: 

 - Tạo động lực và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu 

nhi quận Phú Nhuận và toàn xã hội về các giá trị tốt đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản 

lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có ích, có trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và xã hội. 

 - Lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực, 

tin giả trên không gian mạng; góp phần đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù 

địch trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

 Từ vấn đề thực tiễn công tác đặt ra, Ban Thường vụ Quận Đoàn báo cáo giải pháp 

cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” thông qua 

phong trào “1000 tài khoản xanh, lan nhanh tin tốt”, cụ thể như sau: 

  

2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

2.1. Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

 - Toàn cơ sở Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn quận. 

 - Đoàn viên, Hội viên, Đội viên, thanh thiếu nhi đang học tập, lao động, sinh hoạt 

trên địa bàn quận 

 2.2. Biện pháp thực hiện: 

2.2.1. Tên gọi: Phong trào “1000 tài khoản xanh – lan nhanh tin tốt”, với ý nghĩa 

vận động 1000 tài khoản mạng xã hội Facebook của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 

quận tham gia việc chia sẻ các mẩu tin tốt, câu chuyện đẹp trên các trang mạng xã hội, 

trang tin điện tử. 

2.2.2. Công tác tuyên truyền: 

a) Cấp quận: 
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- Xây dựng bộ sản phẩm nhận diện của phong trào gồm: chữ hiệu, băng - rôn, khung 

ảnh đại diện (avatar), phướn thả (standee), ảnh bìa (cover), đồ họa thông tin 

(infographic),… trên mạng xã hội và trên trang thông tin điện tử. 

- Tiếp tục duy trì chuyên mục “Phú Nhuận – Những câu chuyện đẹp”, thiết kế và 

đưa nội dung thực hiện trên giao diện trang chủ của trang tin điện tử 

www.tuoitrephunhuan.vn và trang mạng xã hội Tuổi trẻ Phú Nhuận. 

- Tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương, những câu chuyện đẹp của quận Phú 

Nhuận làm cơ sở, nguồn cung cấp dữ liệu của chuyên mục. 

 b) Cấp cơ sở: 

- Đã thực hiện các bài viết về tin tốt, câu chuyên đẹp tại địa phương, đơn vị và cung 

cấp, giới thiệu về bộ phận phụ trách biên tập chuyên mục của Quận Đoàn. Cơ sở Đoàn đã 

thực hiện ít nhất 01 sản phẩm (bài viết, hình ảnh, thông tin) bằng những phương thức sáng 

tạo, hiệu quả hoặc cung cấp thông tin ít nhất 01 tin tốt, câu chuyện đẹp của đoàn viên, 

thanh thiếu nhi đã được tuyên dương tại đơn vị. 

- Chia sẻ, lan tỏa, tuyên truyền rộng rãi về các bài viết trong chuyên mục “Phú 

Nhuận – Những câu chuyện đẹp” và các tin tốt, câu chuyên đẹp trên các trang tin điện tử 

Thành Đoàn, Báo Tuổi trẻ, các trang mạng xã hội: Cờ đỏ TP.Hồ Chí Minh, Thành Đoàn 

TP.Hồ Chí Minh,... 

2.2.3. Đăng ký thực hiện: 

- Tài khoản tham gia phong trào sẽ cung cấp thông tin trang mạng xã hội cá nhân 

thông qua mẫu đăng ký: https://bit.ly/2UEuewO 

- Không giới hạn số lượng tham gia phong trào. Mỗi cơ sở vận động đông đảo đoàn 

viên thanh niên tham gia. 

2.2.4. Hình thức thực hiện: 

a) Chia sẻ các bài viết: 

- Thực hiện thao tác “Share/Chia sẻ” về trang cá nhân các bài viết trong chuyên 

mục “Phú Nhuận – Những câu chuyện đẹp” và các tin tốt, câu chuyên đẹp trên các trang 

tin điện tử Thành Đoàn, Báo Tuổi trẻ, các trang mạng xã hội: Cờ đỏ TP.Hồ Chí Minh, 

Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh,... các trang tin điện tử và trang mạng xã hội khác. Lưu ý: 

thông tin cần xác thực thông tin trước khi đăng tải 

- Vận động, mời gọi bạn tiếp cận bài viết và tiếp tục lan tỏa, chia sẻ bài viết. 

- Gắn hastag trên mỗi bài viết: #moingay1tintot #moituan1cauchuyendep 

#phunhuan_nhungcauchuyendep. 

b) Thực hiện các bài viết: 

* Viết về những điển hình tiêu biểu của đơn vị: 

- Đối tượng bài viết: những gương điển hình là cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, hội 

viên, đội viên tiêu biểu của đơn vị, với các danh hiệu: Cán bộ Đoàn – Đoàn viên tiêu biểu 

trên các lĩnh vực, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Học sinh 

3 tốt, Phụ trách Đội giỏi, Chỉ huy Đội giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, Liên đội trưởng tiêu 

biểu,...  hoặc các danh hiệu khác được tuyên dương trong thời gian vừa qua. 

- Nội dung bài viết: viết về những thành tích nổi bật mà cách cá nhân đạt được, 

những nỗ lực, phấn đấu của bản thân để đạt được những thành tích đó, những cống hiến, 

đóng góp sáng tạo, hiệu quả cá nhân vào thành tích chung của địa phương, đơn vị. 

* Viết về những hoạt động phong trào tiêu biểu của đơn vị: 
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- Đối tượng bài viết: những mô hình – giải pháp hay và hiệu quả, những công trình 

thanh niên tiêu biểu của đơn vị đã, đang thực hiện tại cơ sở. 

- Nội dung bài viết: viết về phương thức triển khai và kết quả thực hiện của những 

mô hình, giải pháp, công trình thanh niên của đơn vị. Hiệu quả lan tỏa đến đoàn viên, 

thanh niên, thiếu nhi và người dân. 

* Viết về những câu chuyện đẹp tại địa phương, đơn vị: 

- Đối tượng bài viết: những tổ chức, cá nhân có các hoạt động tình nguyện vì cộng 

đồng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

quận và Thành phố, góp phần ổn định an sinh xã hội. 

- Nội dung bài viết: viết về các hoạt động tình nguyện xã hội của các tổ chức, cá 

nhân: phương thức tổ chức, đối tượng chăm lo, phương thức chăm lo, kết quả đạt được và 

hiệu ứng xã hội. 

2.3. Kết quả thực hiện: 

 - Ban Thường vụ Quận Đoàn đang vận hành 01 trang tin điện tử ra mắt vào tháng 

4/2017 với đường dẫn www.tuoitrephunhuan.vn và 01 Trang cộng đồng Tuổi trẻ Phú 

Nhuận, với hơn 1.500 lượt “thích” và theo dõi, hằng tuần thu hút hơn 3.000 lượt tương 

tác, 75% cơ sở Đoàn có trang cộng đồng mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Quận Đoàn đã 

tham mưu xây dựng những sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội: hình ảnh, đoạn phim 

(videoclip), thông tin đồ họa (Infographic) đăng tải về các hoạt động đoàn tại địa phương, 

đơn vị mình. Khuyến khích đoàn viên thanh niên đăng tải thông tin, hình ảnh các hoạt 

động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên trang tin điện tử, trang mạng xã hội. 

 - Hiện nay đã có hơn 1.015 tài khoản đăng ký tham gia phong trào, đẩy mạnh việc 

chia sẻ các mẩu tin tốt, câu chuyện đẹp trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội, đã có 

hơn 300 lượt bài viết về các tin tốt, câu chuyện đẹp được chia sẻ với hơn 2.284 lượt tài 

khoản tham gia, thu hút hơn 4.568 lượt tiếp cận trên các tin bài. 

 - Tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương, những câu chuyện đẹp của quận Phú 

Nhuận thu hút hơn 100 bài viết đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận, các bài viết xoay 

quanh chủ đề giới thiệu những gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực tại địa phương, 

đơn vị, có những đóng góp, hiến kế ý tưởng sáng tạo, những công trình phần việc tiêu 

biểu, hiệu quả góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị. Các bài viết về những tấm 

gương điển hình cũng là cơ sở để giới thiệu những nhân vật tham gia giao lưu, chia sẻ 

trong các chương trình của Đoàn. 

- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ gắn với chuyên đề thực hiện cuộc vận 

động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, thông qua đó đề ra các giải 

pháp, phương thức thực hiện, tổ chức tập huấn viết tin bài hoạt động cho lực lượng cán bộ 

đoàn chủ chốt cơ sở, lực lượng công tác viên viết tin bài nhằm nâng cao kĩ năng, phương 

thức khai thác, xây dựng nội dung về các tin tốt và câu chuyện đẹp. 

 2.4. Nhận định: 

 - Việc cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

thông qua phong trào “1000 tài khoản xanh, lan nhanh tin tốt” đã nhận được sự quan tâm của 

lãnh đạo Thành Đoàn, Quận ủy, sự hỗ trợ, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Ban 

Tuyên giáo Quận ủy và lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh nên toàn cơ sở Đoàn. 

 - Công tác chia sẻ những tin tốt, câu chuyện đẹp luôn được cơ sở đoàn quan tâm 

thực hiện, đồng thời tại các cơ sở đoàn cũng triển khai thực hiện việc chia sẻ, lan tỏa. 

 - Việc rà soát, phát hiện các tin tốt, câu chuyện đẹp tuy có sự quan tâm nhưng chưa 

đa dạng về nội dung, lĩnh vực. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ tiếp tục 
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đề ra các giải pháp để làm phong phú thêm nội dung và lĩnh vực của các tin tốt, câu chuyện 

đẹp tại địa phương, đơn vị. 

3. Các minh chứng đính kèm: 

- Kế hoạch: https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/05/03/84-kh-dtn-btg-phat-

dong-phong-trao-1000-tai-khao-xanh-lan-nhanh-tin-tot/ 

- Fanpage chia sẻ các mẩu tin tốt và câu chuyện đẹp: 

https://www.facebook.com/TuoitrePhuNhuan/ 

- Chuyên mục “Phú Nhuận – Những câu chuyện đẹp” trên webiste: 

http://tuoitrephunhuan.vn/chuyen-muc/hoat-dong-doan-hoi-doi/moi-ngay-01-tin-tot-moi-

tuan-01-cau-chuyen-dep/ 

 

Trên đây là Báo cáo giải pháp cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp” thông qua phong trào “1000 tài khoản xanh, lan nhanh tin tốt” 

của Ban Thường vụ Quận Đoàn./. 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

  

https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/05/03/84-kh-dtn-btg-phat-dong-phong-trao-1000-tai-khao-xanh-lan-nhanh-tin-tot/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/05/03/84-kh-dtn-btg-phat-dong-phong-trao-1000-tai-khao-xanh-lan-nhanh-tin-tot/
https://www.facebook.com/TuoitrePhuNhuan/
http://tuoitrephunhuan.vn/chuyen-muc/hoat-dong-doan-hoi-doi/moi-ngay-01-tin-tot-moi-tuan-01-cau-chuyen-dep/
http://tuoitrephunhuan.vn/chuyen-muc/hoat-dong-doan-hoi-doi/moi-ngay-01-tin-tot-moi-tuan-01-cau-chuyen-dep/
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THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Phú Nhuận, 15 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 
Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp thanh thiếu nhi 

thông qua Hội thi “Xây dựng kịch bản tình huống tuyên truyền pháp luật” 

--------- 

1. Vấn đề thực tiễn: 

 a) Cơ sở triển khai thực hiện: 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu nhi trong 

giai đoạn hiện nay là rất quan trọng, việc truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước cần có những phương thức linh hoạt, sinh động, qua đó lồng ghép 

các nội dung pháp luật với các hình thức mới, dễ tiếp thu để đạt được mục đích hiệu quả 

trong việc tuyên truyền pháp luật đến thanh thiếu nhi. 

- Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/ĐTN-BTG ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ 

Quận Đoàn về tổ chức Hội thi “Sáng tác kịch bản tuyên truyền pháp luật” năm 2019. 

b) Mục đích và ý nghĩa: 

- Cụ thể hóa việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015 đến năm 2020”. 

- Thực hiện phương châm “Mỗi quý một hoạt động giáo dục pháp luật dành cho 

thanh thiếu nhi”, đổi mới nội dung, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, phù hợp với thanh thiếu nhi. 

- Tăng cường các hoạt động liên tịch, phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo 

đoàn viên, thanh thiếu nhi quận nhà tham gia. 

 Từ vấn đề thực tiễn công tác đặt ra, Ban Thường vụ Quận Đoàn báo cáo giải pháp 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp thanh thiếu nhi thông qua Hội thi “Xây 

dựng kịch bản tình huống tuyên truyền pháp luật”, cụ thể như sau: 

 2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

2.1. Đối tượng dự thi: cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh đang 

học tập, làm việc, sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận. 

2.2. Nội dung chủ đề: 

- Chủ đề kịch bản tiểu phẩm tập trung phản ảnh, phê phán những hành vi vi phạm 

pháp luật về đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, 

bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các tệ nạn xã hội thực tế đang diễn ra tại địa phương. 

- Tập trung xây dựng kịch bản khai thác chủ đề năm 2019 “An toàn giao thông cho 

hành khách và người đi mô tô, xe máy” và tuyên truyền, phòng chống tác hại của ma túy 

trong thanh thiếu nhi. 

- Định hướng hành vi, truyền tải thông điệp nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành 

pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. 

2.3. Quy định về kịch bản: 

- Kịch bản tiểu phẩm dự thi phải có cốt truyện rõ ràng; nội dung gắn với tình huống, 

vụ việc, nhân vật cụ thể. 
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- Nội dung kịch bản phải phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và 

quy định của pháp luật liên quan. 

- Kịch bản dự thi được trình bày bằng tiếng Việt đánh máy trên khổ giấy A4 (Cỡ chữ 

14, kiểu chữ Times New Roman); có độ dài tối thiểu từ 03 trang, đánh số trang theo thứ tự. 

- Người dự thi đặt chủ đề cho kịch bản. 

- Trang bìa kịch bản ghi rõ thông tin của tác giả: họ và tên, ngày tháng năm sinh, 

đơn vị - chức vụ (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email. 

2.4. Kết quả thực hiện: 

 - Ban tổ chức hội thi đã tiếp nhận được 52 kịch bản dự thi của các cơ sở Đoàn trên 

địa bàn quận. Các kịch bản đều đảm bảo nội dung chủ đề và hình thức theo định hướng 

của ban tổ chức. 

 - Các kịch bản đa số tập trung các nội dung tuyên truyền thực hiện cuộc vận động 

“Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm 

ngập nước”, qua đó lồng ghép Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung kịch bản gắn với chủ đề 

năm 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” cũng được 

một số kịch bản khai thác, đồng thời lồng ghép tuyên truyền Luật An toàn giao thông. 

Ngoài ra, các nội dung về tuyên truyền, phòng chống tác hại của ma túy trong thanh thiếu 

nhi cũng được chú quan tâm chọn làm chủ đề tuyên truyền. 

 - Ban tổ chức đã tổng hợp thành tập san, đồng thời bình chọn 10 kịch bản xuất sắc 

nhất nhằm trao giải, qua đó các kịch bản hay được đăng tải trên trang tin điện tử, trang 

mạng xã hội của quận làm tài liệu tuyên truyền sử dụng lâu dài, qua đó xây dựng nguồn 

kịch bản tuyên truyền pháp luật. 

 - Ban tổ chức đã chọn 01 kịch bản xuất sắc nhất, triển khai thực hiện tiểu phẩm, 

quay phim, xây dựng thành sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động và đăng tải trên 

trang tin điện tử, trang mạng xã hội. 

 2.5. Nhận định: 

- Nhận được sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp 

luật quận và sự hỗ trợ kịp thời từ các ban ngành đoàn thể quận, các cấp chính quyền trong 

quá trình triển khai thực hiện các nội dung và có sự phối kết hợp đồng bộ trong công tác 

chỉ đạo thực hiện đối với các cơ sở Đoàn. 

- Phương thức tuyên truyền pháp luật có sự đổi mới, bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, sôi nổi, trực quan sinh động. 

- Cần tiếp tục cập nhật và tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Tập trung các vấn đề về luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của thanh niên. 

3. Các minh chứng đính kèm: 

- Kế hoạch: https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/08/106-kh-dtn-btg-to-

chuc-hoi-thi-sang-tac-kich-ban-tuyen-truyen-phap-luat-nam-2019/ 

- Tập san tổng hợp các kịch bản tham gia hội thi. (Đính kèm) 

Trên đây là Báo cáo giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp thanh 

thiếu nhi thông qua Hội thi “Xây dựng kịch bản tình huống tuyên truyền pháp luật” của 

Ban Thường vụ Quận Đoàn./. 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN  

https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/08/106-kh-dtn-btg-to-chuc-hoi-thi-sang-tac-kich-ban-tuyen-truyen-phap-luat-nam-2019/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/08/106-kh-dtn-btg-to-chuc-hoi-thi-sang-tac-kich-ban-tuyen-truyen-phap-luat-nam-2019/
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THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Phú Nhuận, 15  tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Mô hình Cuộc thi viết về truyền thống gia đình, các thế hệ cha ông  

và tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” 
--------- 

1. Vấn đề thực tiễn: 

 a) Cơ sở triển khai thực hiện: 

 - Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 45-KHPH/CLB-CCB-QĐ ngày 15/7/2019 của Ban 

Thường vụ Quận Đoàn về tổ chức Cuộc thi viết về truyền thống gia đình, các thế hệ cha 

ông và tuyên dương Gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” năm 2019. 

 - Cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú 

Nhuận năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”. 

 - Công tác giáo dục truyền thống lịch sử trong thời kỳ mới cần hình thức đa dạng, 

phong phú, trực quan sinh động, thu hút thanh thiếu nhi yêu thích và tìm hiểu về lịch sử 

đất nước, đặc biết là đối với lịch sử địa phương cũng như các sự kiện lịch sử quan trọng 

của đất nước. 

b) Mục đích và ý nghĩa: 

 - Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 6 tháng cuối 

năm 2019: 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt 

Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), 74 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 

23/9/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 

22/12/2019), 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 

06/12/2019); hưởng ứng hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(1969 – 2019) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp 

nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lý tưởng cách 

mạng, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn quận.  

- Phát hiện, tuyên dương các gia đình có truyền thống cách mạng yêu nước nồng 

nàn, các thành viên trong gia đình luôn giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, 

góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. 

 Từ vấn đề thực tiễn công tác đặt ra, Ban Thường vụ Quận Đoàn báo cáo Mô hình 

Cuộc thi viết về truyền thống gia đình, các thế hệ cha ông và tuyên dương gia đình ba thế 

hệ “Chung ngọn cờ hồng”, cụ thể như sau: 

 2. Nội dung thực hiện mô hình: 

2.1. Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

 - Hội viên CLB TTKC-HT, Cựu chiến binh của quận Phú Nhuận. 

- Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận. 

 2.2. Biện pháp thực hiện: 

 2.2.1. Cuộc thi viết về truyền thống gia đình và các thế hệ cha ông: 

a) Hình thức dự thi : 
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- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, độ dài không quá 1.500 chữ. (Theo mẫu 

đính kèm kế hoạch) 

- Đối với bài dự thi viết tay phải được trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, dễ đọc. 

- Đối với bài dự thi đánh máy được trình bày trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times 

New Roman, cỡ chữ 14, theo đúng thể thức văn bản. 

- Các bài viết phải có hình ảnh minh họa, tối thiểu 02 tấm, chất lượng ảnh có kích 

thước tối đa 20x30, dung lượng tối thiểu 2MB. 

- Bài viết dự thi gửi trực tiếp về Quận Đoàn Phú Nhuận (Địa chỉ: Ban Tuyên giáo - 

Phòng A12, 179 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.PN) hoặc qua hộp thư điện tử: 

bantuyengiaoqdpn@gmail.com. 

b) Nội dung bài viết: 

- Bài viết giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của một gia đình có các thế hệ ông – 

bà, cha – mẹ, con – cháu với tinh thần tình nguyện trong cống hiến, hy sinh cho công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thành viên trong gia đình là những người Đảng viên 

kiên trung, gương mẫu, là những thành viên tiêu biểu, ưu tú của các tổ chức chính trị - xã 

hội và các đoàn thể (Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến – Hưu trí, Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh,…) 

- Nêu gương, lan tỏa và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong gia đình, đồng 

thời chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của tác đối với truyền thống hào hùng của gia đình đó. 

- Bài viết có thể viết về truyền thống của chính gia đình tác giả, hoặc viết về truyền 

thống của một gia đình khác mà tác giả hiểu rõ. 

- Các bài viết phải đảm bảo tính chính xác về ý nghĩa lịch sử, giá trị truyền thống, 

bài viết không được sao chép và chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

c) Bố cục bài viết: các bài viết tham gia hội thi phải đảm bảo bố cục theo định 

hướng như sau: 

- Phần mở bài: giới thiệu về truyền thống của gia đình, những thành tích đã đạt 

được của từng thành viên và của tập thể gia đình. 

- Phần thân bài: nêu những công việc, những đóng góp, cống hiến của từng thành 

viên trong gia đình hiện nay đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, 

đất nước. 

- Phần kết bài: Nêu cảm nhận, cảm xúc của tác giả. 

2.2.2. Tuyên dương Gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng”: 

a) Thành phần gia đình: 

- Ông hoặc Bà: là Đảng viên, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Cựu chiến 

binh, Hưu trí. 

- Cha hoặc Mẹ: là Đảng viên, Cựu chiến binh, Hưu trí, Đoàn viên, Hội viên. 

- Con, cháu: là Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên, Đội viên. 

b) Thành tích gia đình:  

- Gia đình có truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang. 

- Gia đình văn hóa tại địa phương. 

- Các thành viên trong gia đình có đóng góp tích cực cho địa phương, đơn vị. Đạt 

được các huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, giấy tuyên dương các cấp. 

3. Kết quả: 
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- Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 50 bài viết dự thi, các bài viết đã tập trung khai thác, 

giới thiệu về các gia đình có truyền thống cách mạng hào hùng, với các thế hệ nối tiếp 

nhau, từng thành viên trong gia đình đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và 

phát triển địa phương. 

- Ban giám khảo đã lựa chọn 10 bài viết hay nhất để thực hiện bộ sản phẩm tuyên 

truyền về các gia đình ba thế hệ tiêu biểu “Chung ngọn cờ hồng”, bộ sản phẩm được đăng 

tải trên trang mạng xã hội Fanpage Tuổi trẻ Phú Nhuận, Hội LHTN Việt Nam Quận Phú 

Nhuận, đã thu hút hơn 3.218 lượt tương tác. 

- Tổ chức tuyên dương 15 Gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng”, trong chương 

trình tuyên dương đã giao lưu với các gia đình tiêu biểu, qua đó lan tỏa, nhân rộng những 

gương điển hình. Những gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” là những hạt giống đỏ 

của đất nước, với truyền thống đầy vẻ vang và tự hào. Các gia đình được tuyên dương 

hôm nay sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng việc đóng góp công sức trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, góp phần  xây dựng Thành phố có chất 

lượng sống tốt, xây dựng quận Phú Nhuận văn minh – hiện đại – nghĩa tình. 

 - Thông qua cuộc thi viết và chương trình tuyên dương đã bồi đắp thêm lòng yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi thành viên trong gia đình, mỗi gia đình là những tấm 

gương sáng để các thế hệ trẻ ngày nay noi theo, học tập, rèn luyện, từ đó phát động, cổ vũ 

thanh thiếu nhi phát huy những giá trị tốt đẹp đó, góp phần gìn giữ truyền thống của mỗi 

gia đình nói riêng và của đất nước, dân tộc nói chung. 

4. Các minh chứng đính kèm: 

- Kế hoạch: https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/07/19/45-khph-clbb-ccb-

qd-cuoc-thi-viet-ve-truyen-thong-gia-dinh-cac-the-he-cha-ong-va-tuyen-duong-gia-dinh-

ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/ 

- Bài viết: https://tuoitrephunhuan.vn/tuyen-duong-cac-tap-the-ca-nhan-lam-theo-

loi-bac-va-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/ 

- Hình ảnh :  

https://www.facebook.com/pg/TuoitrePhuNhuan/photos/?tab=album&album_id=

2402762563375656 

- Bộ sản phẩm: https://www.facebook.com/TuoitrePhuNhuan/ 

 

Trên đây là Báo cáo Mô hình Cuộc thi viết về truyền thống gia đình, các thế hệ cha 

ông và tuyên dương gia đình ba thế hệ “Chung ngọn cờ hồng” của Ban Thường vụ Quận 

Đoàn./. 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

  

https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/07/19/45-khph-clbb-ccb-qd-cuoc-thi-viet-ve-truyen-thong-gia-dinh-cac-the-he-cha-ong-va-tuyen-duong-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/07/19/45-khph-clbb-ccb-qd-cuoc-thi-viet-ve-truyen-thong-gia-dinh-cac-the-he-cha-ong-va-tuyen-duong-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/07/19/45-khph-clbb-ccb-qd-cuoc-thi-viet-ve-truyen-thong-gia-dinh-cac-the-he-cha-ong-va-tuyen-duong-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/
https://tuoitrephunhuan.vn/tuyen-duong-cac-tap-the-ca-nhan-lam-theo-loi-bac-va-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/
https://tuoitrephunhuan.vn/tuyen-duong-cac-tap-the-ca-nhan-lam-theo-loi-bac-va-gia-dinh-ba-the-he-chung-ngon-co-hong-nam-2019/
https://www.facebook.com/pg/TuoitrePhuNhuan/photos/?tab=album&album_id=2402762563375656
https://www.facebook.com/pg/TuoitrePhuNhuan/photos/?tab=album&album_id=2402762563375656
https://www.facebook.com/TuoitrePhuNhuan/
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 THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 ***      Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

   
BÁO CÁO GIẢI PHÁP 

“Tăng cường nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ phụ trách”  

thông qua tập huấn và giao ban hàng quý 

--------- 

1. Tên gọi của giải pháp: “Tăng cường nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho 

cán bộ phụ trách” thông qua tập huấn và giao ban hàng quý. 

2. Đối tượng và thời gian thực hiện: 

- Đối tượng thực hiện: Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận đoàn;Thường trực, ủy viên 

phụ trách kiểm tra giám sát của Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trực thuộc Quận. 

- Thời gian: Tháng 11/2018 đến tháng 10/2019 

3. Tình hình thực tiễn: 

- Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát là hết sức quan trọng trong hoạt 

động đoàn. Tuy nhiên việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát của của Ủy ban kiểm 

tra quận đoàn và tại cơ sở đoàn còn rất nhiều hạn chế. 

- Thường trực cơ sở đoàn và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra giám sát thường 

xuyên thay đổi nên chưa nắm hết các nhiệm vụ, nghiệp vụ của công tác kiểm tra giám sát.  

- Nhận định đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Ban 

Thường vụ Thành đoàn cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát 

của đơn vị. 

4. Cách thức triển khai: 

Ủy ban kiểm tra Quận đoàn đã xác định đây là nội dung trọng tâm và lên lịch tổ chức 

4 buổi họp giao ban và thực hiện chuyên đề cho từng buổi: 

- Chuyên đề 1 (tháng 12/2018): Triển khai và hướng dẫn cách thức đăng ký chương 

trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên, mô hình giải pháp. 

- Chuyên đề 2 (tháng 3/2019): Giao ban công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn 

việc thực hiện Công tác Đoàn vụ, đoàn tịch và thu chi tài chính của Đoàn. 

- Chuyên đề 3 (tháng 7/2019): Giao ban công tác kiểm tra giám sát và tập huấn 

chuyên đề về đánh giá, công nhận công trình thanh niên. 

5. Kết quả đạt được: 

5.1. Chuyên đề 1 (tháng 12/2018): Triển khai và hướng dẫn cách thức đăng ký công 

trình thanh niên, mô hình giải pháp: 

- Ban hành thông báo số 02 -TB/ĐTN-UBKT ngày 5 tháng 11 năm 2018 về việc thực 

hiện Công trình thanh niên và Mô hình giải pháp năm 2019 trong hội nghị quán triệt 

chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2019 đến 

toàn cơ sở Đoàn. 

- Tổ chức giao ban công tác kiểm tra giám sát qua đó triển khai thông báo, tập huấn 

chuyên đề về công trình thanh niên, mô hình, giải pháp, hướng dẫn các đơn vị cụ thể hóa 

việc thực hiện các nội dung bằng cách chọn công trình thanh niên, mô hình, giải pháp thực 

hiện bám sát theo chương trình năm của Đoàn, đồng thời cho phù hợp với tình hình của 

đơn vị. Buổi giao ban với sự tham gia của 64 đồng chí cán bộ đoàn cơ sở. 
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- Qua thực hiện chuyên đề giúp các bạn cán bộ đoàn nắm rõ thêm về cách thức chọn 

nội dung và đăng ký đảm bảo các tuyến nội dung trọng tâm, từ đó triển khai cho các chi 

đoàn bộ phận và đoàn viên cùng tham gia xây dựng và thực hiện công trình thanh niên, 

mô hình giải pháp của đơn vị. 

5.2. Chuyên đề 2 (tháng 3/2019): Giao ban công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn 

việc thực hiện Công tác Đoàn vụ, đoàn tịch và thu chi tài chính của Đoàn.  

- Qua quá trình hoạt động cũng như kiểm tra cơ sở đoàn Ban Thường vụ quận đoàn, 

Ủy ban kiểm tra Quận đoàn nhận thấy việc quản lý đoàn viên, quản lý sổ đoàn của cơ sở 

còn nhiều hạn chế, chưa chủ động thực hiện cập nhật các thông tin cũng như việc quản lý 

đoàn phí còn nhiều bất cập. 

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo việc quản lý đoàn viên thông qua phần mền 

quản lý đoàn viên và qua file excel của đơn vị, quản lý và nhận xét sổ đoàn viên đảm bảo 

theo từng năm. Kết quả 52/52 đơn vị tham gia và triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Thông qua chuyên đề cũng giúp cho các bạn thường trực cơ sở đoàn nắm thêm các 

tuyến nội dung về Công tác Đoàn vụ, đoàn tịch và thu chi tài chính của Đoàn, trong đó có 

nhiều đơn vị mới nhận nhiệm vụ cuối năm 2018 và đầu năm 2019. 

- Qua quá trình kiểm tra đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2019, có 52/52 cơ sở đoàn thực hiện đảm bảo các nội dung Công tác Đoàn vụ, 

đoàn tịch và thu chi tài chính của Đoàn (trong đó có 5 đơn vị khối Công nhân lao động 

đang củng cố lại hoạt động: Chi đoàn bệnh viện An Sinh, Chi đoàn Công ty may da xuất 

khẩu 30/4, chi đoàn Công ty Muontech, Đoàn trường THPT Hưng Đạo, Chi đoàn trường 

Trung cấp Bách Khoa). 

5.3 Chuyên đề 3 (tháng 7/2019): Giao ban công tác kiểm tra giám sát và tập huấn 

chuyên đề về đánh giá, công nhận công trình thanh niên. 

- Nhằm giúp cho cơ sở đoàn chuẩn bị tốt các nội dung thực hiện công trình thanh 

niên năm 2019 phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá thi đua năm 2019, đồng thời giúp cơ 

sở đánh giá, công nhận công trình thanh niên của chi đoàn bộ phận và đề xuất công nhận 

công trình thanh niên, công trình thanh niên tiêu biểu cấp quận. 

- Chuyên đề với sự tham gia của 65 đồng chí thường trực 52 cơ sở đoàn, trao đổi và 

giới thiệu những công trình hay của cơ sở đang thực hiện. 

- Kết quả năm 2019 đã có 63 công trình thanh niên của cơ sở được công nhận cấp 

quận trong đó có 19 công trình thanh niên tiêu biểu. 

6. Nhận xét, đánh giá.  

- Ưu điểm:  

+ Sự tham gia tốt của cơ sở đoàn đối với các chuyên đề. 

+ Qua các chuyên đề đã hỗ trợ cơ sở trong quá trình thực hiện tại đơn vị, đồng thời 

có sự chia sẽ kinh nghiệm của các đồng chí tham gia công tác lâu năm. 

+ Ủy ban kiểm tra cũng đã thay đổi cách thức tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề 

với hình thức sân chơi kiến thức (phần mềm Kahoot). 

- Hạn chế:  

+ Việc tham gia tập huấn của các đơn vị công nhân lao động đôi khi chưa đảm bảo 

(do công việc chuyên môn). 

+ Nội dung tập huấn công tác kiểm tra giám sát đôi khi còn khô khan, nên chưa thu 

hút các bạn tham gi. 
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+ Mặc đu tham gia các lớp tập huấn chuyên đề nhưng vẫn còn cơ sở đoàn chưa đảm 

bảo hết các nội dung (do chuyển công tác, nhân sự mới). 

7. Đề xuất, kiến nghị. 

- Đối với Cấp ủy – Lãnh đạo đơn vị: 

+ Quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động đoàn của đơn vị, phân công các nhiệm vụ chính 

của địa phương, đơn vị cho tổ chức đoàn tham gia thực hiện. 

+ Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động Đoàn. 

- Đối với cơ sở đoàn: 

+ Chủ động trong việc tham gia tập huấn và nghiên cứu các hướng dẫn liên quan đến 

công tác kiểm tra giám sát. 

+ Thường xuyên thông tin và trao đổi với Ủy ban kiểm tra Quận đoàn về các vấn đề 

còn khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát. 

+ Thực hiện đảm bảo các nội dung kiểm tra giám sát của đơn vị trong năm đã đề ra 

và kịp thời báo cáo Ủy ban kiểm tra Quận đoàn. 

- Đối với Thành đoàn (Ủy ban kiểm tra): 

+ Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về cách thức, quy trình thực hiện các tuyến 

nội dung về công tác kiểm tra giám sát của Đoàn. 

+ Tổng hợp và giới thiệu các chuyên đề kiểm tra giám sát cho cơ sở đoàn làm tài liệu 

tham khảo trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

 

Trên đây là Báo cáo giải pháp “Tăng cường nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát 

cho cán bộ phụ trách” thông qua tập huấn và giao ban hàng quý của Quận đoàn Phú 

Nhuận./.  

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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 THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 ***         Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO GIẢI PHÁP 

Đoàn thanh niên tham gia thực hiện chương trình đột phá Thành phố 

thông qua chương trình “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân và doanh nghiệp” 
--------- 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

- Thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 

Phú Nhuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân”; Thực hiện chủ đề “Năm đột 

phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội”. 

- Thực hiện chương trình hành động 18-CTHĐ/TĐTN-VP ngày 07/7/2016 của Ban 

Thường vụ Thành Đoàn về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh thực 

hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ X giai đoạn 2016 – 2020. 

- Thực hiện chương trình hành động 18-CTr/ĐTN ngày 27/7/2016 của Ban Thường 

vụ Quận đoàn về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI Giai 

đoạn 2016 – 2020. 

- Thực hiện theo Kế hoạch số 99/KH–ĐTN–CNLĐ của Ban Thường vụ Quận Đoàn 

về việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2019. 

- Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên 

chức trẻ trong việc đem công tác chuyên môn phục vụ cộng đồng. 

- Trên địa bàn quận có 11 cơ sở Đoàn cụm Hành Chính – Sự nghiệp và 15 chi đoàn 

cơ quan ủy ban nhân dân. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Nội dung: 

- Tổ chức ngày hội “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện công tác cải 

cách hành chính phục vụ nhân dân”: 

+ Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tuyên truyền trang Phú Nhuận 

trực tuyến.  

+ Tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về thủ tục cải cách hành chính. 

+ Tư vấn người dân vể thủ tục hành chính, căn cước công dân, hồ sơ thuế, 

+ Tư vấn pháp luật cho người dân. 

- Tổ chức hoạt động “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân và doanh nghiệp” 

2. Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

- Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các 

cơ quan, phòng ban chuyên môn, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận và Ủy 

ban nhân dân 15 phường. 

- Người dân trên địa bàn quận Phú Nhuận. 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác tổ chức thực hiện: 

1.1. Công tác thông tin và tuyên truyền:  

- Treo băng rôn tuyên truyền về hoạt động tại Quận đoàn và cơ sở đoàn. 

- Tuyên truyền trên trang website Quận đoàn, trang mạng xã hội (facebook). 

1. 2. Công tác tổ chức : 

- Quận Đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn cụm Hành chính – Sự nghiệp và Đoàn 15 phường 

thực hiện với tiến độ thực hiện cụ thể như sau: 

Bước 1: Ban Thường vụ Quận Đoàn tiến hành họp chỉ đạo nội dung tổ chức hoạt 

động với cơ sở Đoàn. Qua đó, triển khai một số nội dung trọng tâm như thời gian, địa 

điểm, nội dung thực hiện. 

Bước 2: Cơ sở Đoàn cụm Hành chính – Sự nghiệp phối hợp với Đoàn phường ban 

hành kế hành kế hoạch liên tịch thực hiện ngày hội “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân”. Các cơ sở Đoàn chủ động xây 

dựng kế hoạch thực hiện nội dung “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân và doanh nghiệp” 

Bước 3: Các cơ sở Đoàn tiến hành họp triển khai kế hoạch. 

1.3. Diễn ra hoạt động: 

- Cơ sở Đoàn cụm Hành chính – Sự nghiệp phối hợp với Đoàn phường phối hợp 

thực hiện ngày hội “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện công tác cải cách hành 

chính phục vụ nhân dân” với những nội dung chính: 

- Thời gian: 7g30 đến 11g30 ngày 19/10/2019 (Thứ bảy) 

- Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường 7, quận Phú Nhuận  

(06 Cầm Bá Thước, Phường 7, Quận Phú Nhuận) 

+ Khu vực tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hướng dẫn 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến: Hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến. Phát tờ gấp tuyên truyền và trao đổi với người dân, doanh nghiệp đến 

tham gia để biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các lĩnh vực thành 

lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực lao động tiền lương tiền công; lĩnh vực hộ 

tịch; lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.  

+ Khu vực Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về thủ tục cải cách hành chính: 

Tìm hiểu kiến thức về việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa 

bàn quận Phú Nhuận. Những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực Nhà nước và Pháp luật, Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính 2011 - 2020… và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

+ Khu vực hướng dẫn làm hồ sơ căn cước công dân: Tư vấn cho người dân điền 

vào Tờ khai căn cước công dân; Hướng dẫn người dân các thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết 

khi đăng ký cấp thẻ căn cước công dân. 

+ Khu vực tư vấn các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội: Tư vấn, hướng 

dẫn người dân các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết các chế độ, chính 

sách của bảo hiểm xã hội. Tư vấn, hướng dẫn người dân các hồ sơ liên quan đến sổ bảo 

hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện. 

+ Khu vực tư vấn pháp luật: Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và người dân về 

luật dân sự, hôn nhân gia đình, đăng ký kinh doanh.. 
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+ Khu vực tư vấn hồ sơ thuế:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập 

cá nhân từ tiền lương, tiền công. Hướng dẫn khai tờ khai đăng ký cấp mã số thuế đối với 

hộ kinh doanh 

- Cơ sở Đoàn cụm Hành chính – Sự nghiệp khu vực Công nhân lao động và Đoàn 

15 phường tổ chức thực hiện ngày “thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân và doanh nghiệp” tại 15 phường và 11 đơn vị cụm hành chính – sự nghiệp khu 

vực Công nhân lao động với các nội dung: 

+ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

+ Hướng dẫn hồ sơ về bảo hiểm xã hội, thuế, thủ tục làm căn cước công dân... 

2. Kết quả thực hiện: 

 - Ngày hội thu hút 150 lượt người dân đến tham gia. Qua ngày hội, người dân được 

hướng dẫn sử dụng trang dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Phú Nhuận trực tuyến. 

Người dân được giải đáp thắc mắc về hồ sơ pháp luật, hồ sơ bảo hiểm xã hội và thuế. 

- Thực hiện ngày “thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

và doanh nghiệp” tại 15 phường và 11 đơn vị cụm hành chính – sự nghiệp khu vực Công 

nhân lao động. Qua đó thực hiện 4 đợt cao điểm vào ngày 16/3, 18/5, 20/7 và  ngày 

12/10/2019. Kết quả, giải quyết được trên 1500 hồ sơ cho người dân có nhu cầu. Thực 

hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT, chính sách về trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập cho trẻ em. Qua hoạt động một số giải pháp tiêu biểu: Đoàn 15 phường 

triển khai, thực hiện mô hình “Xác nhận chữ ký tại nhà”, thực hiện việc đến tận nhà của 

các người già, người khuyết tật, hỗ trợ việc xác nhận chữ ký, đã hỗ trợ 173 trường hợp 

xác nhận chữ ký. Chi đoàn Bảo hiểm xã hội quận thực hiện giải đáp thắc mắc của người 

dân về giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo mẫu mới; Hướng dẫn người lao động tham gia 

bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp. Chi đoàn Chi cục thuế thực hiện công trình 

”Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” tư vấn hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp. Đoàn 

Phường 15 đã thực hiện công trình “Chuyến xe nghĩa tình” qua việc hỗ trợ đưa đón 14 đối 

tượng chính sách, người khuyết tật nhận lương, kinh phí hỗ trợ hàng tháng tại UBND 

phường và tham mưu với lãnh đạo UBND phường tổ chức hỗ trợ người già, người khuyết 

tật, gia đình chính sách photo bổ sung các hồ sơ cần thiết khi liên hệ tại bộ phận Lao động 

thương binh xã hội để thực hiện việc cấp đổi bảo hiểm y tế vào thứ 5 hàng tuần.    

- Thực hiện 02 buổi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho lực lượng 

thường trực đoàn khu vực Công nhân lao động, địa bàn dân cư, ban chấp hành chi đoàn 

cơ quan ủy ban nhân dân 15 phường và tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến của 15 phường 

thu hút 300 đoàn viên , thanh niên tham gia. Nội dung Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, nhân dân, doanh nghiệp 

hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến; ý nghĩa, vai trò, tác dụng, lợi ích, hiệu quả của dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực lao động tiền lương tiền công; lĩnh vực hộ tịch; lĩnh 

vực cấp giấy phép xây dựng và lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng. 

 IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:  

1. Mặt được:  

- Được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị. 

- Đây là những hoạt động hết sức thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của 

đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc đem công tác chuyên 

môn phục vụ cộng đồng 
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- Tạo hình ảnh đẹp của người đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức 

cũng như hình ảnh của tổ chức đoàn đến với người dân. 

2. Những điểm cần lưu ý: 

- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu hút người dân tham gia. 

- Đẩy mạnh việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

tại nhà. 

 BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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 THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 *** Phú Nhuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO MÔ HÌNH  

HỘI THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI 

CHỦ ĐỀ: “NGƯỜI CỘNG SẢN TRẺ THỜI ĐẠI 4.0” 
--------- 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI 

ÁP DỤNG GIẢI PHÁP 

- Tạo cơ sở giao lưu, học hỏi và gắn kết đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho 

các bạn Bí thư Chi đoàn trên địa bàn Quận thể hiện khả năng bản thân, khẳng định bản lĩnh 

của người thủ lĩnh thanh niên, đồng thời cung cấp thêm những kiến thức về truyền thống 

Đoàn, nâng cao nhận thức của người cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, gương mẫu trách 

nhiệm đi đầu trong mọi hoạt động phong trào góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng 

vững mạnh. 

- Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nâng chất công tác đào tạo, tập huấn, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn trường trong thời gian tới.  

- Tuyên dương, nhân rộng điển hình các Bí thư Chi đoàn xuất sắc nhằm kịp thời động 

viên, tạo động lực để đội ngũ Bí thư Chi đoàn phấn đấu rèn luyện, cống hiền trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. 

- Phát hiện những cán bộ đoàn cấp cơ sở có năng lực để bổ sung vào đội ngũ lực lượng 

cán bộ Đoàn và thực hiện quy hoạch cán bộ nguồn. Qua đó, tạo môi trường để cán bộ Đoàn 

các khu vực gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn. Đồng thời, xây dựng hình 

mẫu người cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Góp phần nâng cao 

chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN GIẢI PHÁP: 

1. Hội thi: Bí thư Chi đoàn giỏi với chủ đề “Người Cộng sản trẻ thời đại 4.0” 

2. Đối tượng:  

- Bí thư Chi đoàn cơ sở trực thuộc Quận đoàn. 

- Bí thư Chi đoàn bộ phận trực thuộc các Đoàn cơ sở khu vực Đia bàn dân cư, Công 

nhân lao động và khu vực trường học. 

3. Nội dung thi: 

3.1. Vòng loại: gồm các phần thi 

3.1.1. Vòng thi “Vững kiến thức” 

- Thời gian: 07g30 – 11g30 ngày 31/3/2019 (Chủ Nhật). 

- Địa điểm tham dự: Quận đoàn Phú Nhuận (số 179 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận 

Phú Nhuận) 

- Nội dung: 

* Thi trắc nghiệm (60 điểm): các thí sinh làm bài thi gồm 60 câu trắc nghiệm với các 

nội dung: 

- Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

- Kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam; 

- Lịch sử xây dựng, hình thành và phát triển thành phố Hồ Chí Minh; 
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- Truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực 

hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; 

- Các vấn đề về chính trị, xã hội có tính chất thời sự; các vấn đề, nội dung, dư luận xã 

hội thu hút sự quan tâm của giới trẻ hiện nay hoặc có tác động đến thanh niên như: lý tưởng 

cách mạn, vấn đề việc làm, kỹ năng thực hành xã hội, các mô hình, giải pháp về việc tiếp tục 

đẩy mạnh xây dựng phong cách cán bộ Đoàn; Nâng cao vai trò của người đoàn viên trong 

công cuộc cách mạng 4.0; Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

* Thi tự luận (40 điểm): Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một đoạn nhận định, đánh giá, 

bình luận (không quá 500 từ) để phản biện lại 01 quan điểm do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. 

3.1.2. Vòng thi “Năng động – hội nhập”:  

- Thời gian: 08g30 – 11g30 ngày 31/3/2019 (Chủ Nhật). 

- Địa điểm: Trụ sở Phái đoàn liên lạc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 

(số 87A Trần Kế Xương, phường 7, Quận Phú Nhuận); Lăng Võ Tánh (Hẻm số 19 đường Hồ 

Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận); Công viên văn hóa Phú Nhuận (số 49 Phan Đăng 

Lưu, phường 7, Quận Phú Nhuận 

- Nội dung: Ban Tổ chức sẽ sắp xếp 04 trạm thi tại 04 địa điểm khác nhau. Thí sinh sẽ 

được nhận thông tin giới thiệu về các trạm trước khi bắt đầu phần thi. Trạm thi đầu tiên sẽ 

được Ban tổ chức quy định đối với từng cá nhân, sau đó các thí sinh có quyền chọn thứ tự các 

trạm tiếp theo. Các thí sinh thực hiện các thử thách được Ban tổ chức đặt ra tại mỗi trạm. Các 

thí sinh hoàn thành theo yêu cầu sẽ được cộng điểm vào phần điểm tổng của vòng thi này. 

Thí sinh bắt buộc phải đi qua hết 04 trạm thì mới có cơ hội giành được các vị trí đầu tiên để 

vào vòng tiếp theo. 

- Nội dung thi:  

+ Các kỹ năng công tác Đoàn 

+ Kiểm tra sức khoẻ, độ bền 

+ Kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn 

Sau phần thi này, BTC sẽ chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Vòng bán kết. 

3.2. Vòng Bán kết: “Năng động – sáng tạo” với chủ đề “Người Cộng sản trẻ thời 

đại 4.0” (40 điểm) 

3.2.1. Thời gian: Từ ngày 01/4 đến 17g00 ngày 17/4/2019. 

3.2.2. Nội dung: 30 thí sinh bốc thăm tạo thành 06 đội (mỗi đội 05 thí sinh). Hoàn thành 

nội dung sau: 

- Mỗi đội sẽ thực hiện 01 đoạn phim gửi về Ban tổ chức Hội thi với nội dung gồm: xây 

dựng kế hoạch, thống nhất nội dung, vận động kinh phí, huy động lực lượng Đoàn viên để tổ 

chức 01 buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm, tổ chức một sân chơi, hội thi hoặc các hoạt động 

an sinh xã hội. Thời lượng từ 3 - 10 phút (định dạng mp4, có độ phân giải tối thiểu 720p). 

- Ban Thường vụ Quận đoàn phân công các đồng chí cán bộ chuyên trách cơ quan Quận 

đoàn theo dõi quá trình, trực tiếp hỗ trợ và thực hiện các nội dung cùng với các đội trong quá 

trình tham gia các phần thi và đánh giá căn cứ trên kết quả lao động của nhóm và trên sự đánh 

giá lẫn nhau giữa các thí sinh trong nhóm. 

NHÓM NỘI DUNG THI NGƯỜI PHỤ TRÁCH 

1 

Hội thi: Thanh niên với thời đại mới năm 2019 với chủ 

đề: “Thanh niên xung kích vì cộng đồng” 

Thời gian: 19g00 ngày 13/4/2019 (Thứ bảy) 

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn 
Phó Bí thư Quận đoàn 
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Địa điểm: Hội trường UBND Phường 1 (18 Đoàn Thị 

Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận 

2 

Sân chơi: “Thanh niên năng động – cần gì và nghĩ gì” 

Thời gian: 16g00 ngày 13/4/2019 (Thứ bảy) 

Địa điểm: Công viên Gia Định 

Đ/c Vũ Gia Quỳnh Nhiên 
UV.BCH/ Trưởng Ban TNTH 

Quận đoàn 

3 

Hội thi: Thanh niên thời đại 4.0 

Thời gian: 8g00, ngày 14/4/2019 (Chủ Nhật) 

Địa điểm: UBND Phường 13 (Số 1142 Trường Sa, phường 

13, quận Phú Nhuận) 

Đ/c Huỳnh Anh Phương Thảo 
UV.BTV, Trưởng Ban Công 

nhân lao động Quận đoàn 

4 

Sân chơi: Tìm hiểu về lịch sử Quận Phú Nhuận 

Thời gian: 8g00, ngày 14/4/2019 (Chủ nhật) 

Địa điểm: các di tích lịch sử trên địa bàn Quận 

Đ/c Trương Mỹ Đông 

UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức 

Quận đoàn 

5 

Chươn trình: Thanh niên tình nguyện với mái ấm trẻ thơ 

và chương trình về nguồn tại bảo tàng chứng tích chiến 

tranh nhằm kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam 

thống nhất đất nước 

Thời gian: 9g00 ngày 10/4/2019 

Địa điểm: trường chuyên biệt niềm tin, bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh 

Đ/c Trần Thanh Trí 

UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Quận đoàn 

6 

Nội dung: Tổ chức sinh hoạt chủ điểm: kỷ niệm 44 năm 

Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 133 

năm ngày Quốc tế Lao động và 129 năm Ngày sinh Bác 

Hồ. 

Thời gian: 8g00, ngày 13/4/2019 (Thứ bảy) 

Địa điểm: Dinh Độc Lập (137 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Bến Thành, Quận 1) 

Đ/c Dương Nhật Trí 

UV.BTV, Trưởng Ban Mặt trận – 

Địa bàn dân cư Quận đoàn 

 

Sau phần thi này, BTC sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Vòng 

Chung kết. 

Lưu ý: Điểm vòng thi bán kết sẽ được cộng cho từng cá nhân trong vòng thi chung kết. 

3.3. Vòng chung kết: 

3.3.1. Thời gian: 18g00 ngày 26/4/2019. 

3.3.2. Địa điểm: Hội trường Quận đoàn Phú Nhuận (Số 179 Hoàng Văn Thụ, Phường 

8, quận Phú Nhuận). 

3.3.3. Nội dung thi: Gồm 3 phần thi 

- Phần thi “Cán bộ Đoàn năng động” (tối đa 100 điểm): Phần thi này sẽ được chia 

thành 02 đợt (05 thí sinh/đợt). Ở mỗi đợt, lần lượt từng thí sinh lựa chọn câu hỏi để trả lời. 

Tổng số câu hỏi cho 01 đợt thi là 10 câu. Trả lời đúng sẽ được cung cấp 01 dữ liệu. Căn 

cứ trên các dữ liệu được cung cấp, các thí sinh tiến hành đoán chủ đề của đợt thi. Các chủ 

đề của phần thi này là những sự kiện, những phong trào tiêu biểu của tổ chức Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phần thi “Cán bộ Đoàn bản lĩnh” (tối đa 120 điểm): Lần lượt từng thí sinh sẽ 

chọn một trong các gói câu hỏi với mức điểm khác nhau theo từng chủ đề xoay quanh các 

mảng sau: Giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn vững mạnh để trả lời. Mỗi thí sinh chỉ có 

01 lượt chọn. Các thí sinh khác giành quyền trả lời bổ sung khi thí sinh trả lời sai hoặc 

chưa đầy đủ nội dung câu hỏi. Các thí sinh có quyền sử dụng “Ngôi sao may mắn” để 

nhân đôi số điểm của câu hỏi trong gói câu hỏi được chọn. 
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Lưu ý: Sau phần thi này, BTC sẽ chọn ra 04 thí sinh có tổng số điểm cao nhất sẽ 

được chọn vào vòng tiếp theo. 

- Phần thi “Bản lĩnh người Bí thư” (tối đa 40 điểm): Các thí sinh sẽ bốc thăm lần 

lượt thứ tự thi của mình, số thứ tự thi sẽ tương ứng với vị trưởng phòng là Ban tổ chức đã 

bố trí. Mỗi thi sinh sẽ thể hiện vai trò mà trưởng phòng đưa ra trực tiếp trên sân khấu. Để 

đạt điểm thuyết phục, các thí sinh cần nhập vai diễn và thể hiện bản lĩnh về kiến thức, kỹ 

năng cũng như khả năng giải quyết tình huống mà trưởng phòng đưa ra. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi với chủ đề “Người Cộng sản trẻ thời đại 4.0” với hơn 

99 bạn là Bí thư Chi đoàn cơ sở, Chị đoàn bộ phận trực thuộc các Đoàn cơ sở các khu vực 

trên địa bàn Quận tham gia. Hội thi là nơi để các Cán bộ đoàn cùng giao lưu, học hỏi về 

nghiệp vụ công tác Đoàn, cách thức tổ chức chương trình, tìm ra các giải pháp thực hiện 

tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên.  

Hội thi đã giúp cán bộ Đoàn nắm bắt được cách thức, nhiệm vụ lao động của người 

cán bộ Đoàn, qua đó củng cố hoạt động động Đoàn tại cơ sở chỉnh chu và bài bản hơn về 

nội dung lẫn hình thức, đồng thời thường xuyên thay đổi nội dung và cách thức sinh hoạt 

chi đoàn, làm cho mỗi buổi sinh hoạt Chi đoàn trở nên cuốn hút, thú vị, số lượng đoàn 

viên, thanh niên chủ động tham gia nhiều hơn và thường xuyên hơn. 

Thông qua Hội thi giúp các bạn cán bộ Đoàn nhận thức được vai trò quan trọng trong 

việc học tập và rèn luyện nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động của tổ chức trong giai 

đoạn hiện nay, đồng thời đối với các thí sinh vào vòng chung kết của hội thi được bồi 

dưỡng, và được đề xuất trong danh sách quy hoạch Cán bộ Đoàn tại đơn vị và Quận đoàn. 

Thông qua hội thi, 30 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp 

vụ và chuyên môn, trực tiếp tham mưu tổ chức các hoạt động và các sân chơi như: tổ chức 

sinh hoạt chủ điểm với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức hội thi về phong 

cách cán bộ đoàn, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng như (thiết kế power point, thiết kế 

infografic tuyên truyền)… Đồng thời các bạn còn được giữ vai trò chủ chốt trong Ban 

chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và là lực lượng kế thừa. 

IV. NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ: 

1. Mặt được 

Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi với chủ đề “Người Cộng sản trẻ thời đại 4.0” 

với mục đích kiểm tra, đánh giá năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên của đội ngũ Bí thư Chi đoàn nhằm phát hiện và bồi dưỡng những 

Cán bộ đoàn có năng lực, năng động, tự tin và bản lĩnh để bổ sung vào đội ngũ lực lượng 

cán bộ Đoàn cơ sở và làm nguồn cán bộ. Đồng thời, tạo môi trường để giao lưu, gặp gỡ 

và trao đổi kinh nghiệm trong công tác nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ Đoàn 

giữa các đơn vị trên địa bàn Quận. 

2. Đề xuất: 

Sẽ tổ chức định kỳ 2 năm/lần Tạo cơ sở định hướng chỉ đạo, nâng cao chất lượng 

công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở trong thời gian 

tới. 

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  
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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Phú nhuận, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 
BÁO CÁO GIẢI PHÁP  

PHIẾU ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN TƯƠNG TÁC 3.1 
--------- 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN TRƯỚC KHI 

ÁP DỤNG GIẢI PHÁP 

- Nâng cao chất lượng đoàn viên về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn 

nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, 

bản lĩnh vững vàng, có tri thức, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Từ đó góp phần 

vào công cuộc xây dựng và phát triển quận nhà. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung 

kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần 

nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Tạo sự thống nhất về nội dung, các hình thức triển khai 

Chương trình rèn luyện đoàn viên đối với các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận. 

- Tạo điều kiện, môi trường góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện phẩm chất và kỹ 

năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn quận. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc 

phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng phong cách cán bộ 

Đoàn năm 2018. 

- Việc triển khai đăng ký Rèn luyện Đoàn viên thông qua Sổ Đăng ký hoặc phiếu Đăng 

ký gây lãng phí, hiệu quả thống kê kết quả đăng ký chưa cao. Trong khi đó, hệ thống Google 

drive ngày càng trở nên phổ biến với việc tạo các mẫu đơn đăng kí trực tuyến. Giúp cho đoàn 

viên dễ tiếp cận và thực hiện hiệu quả hơn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN GIẢI PHÁP: 

Bước 1: Hướng dẫn, triển khai 

- Thời gian triển khai: Tháng 3/2019 

- Trên cơ sở định hướng của Quận Đoàn và theo đặc thù của đơn vị, tổ chức Hội nghị 

triển khai và hướng dẫn quy trình triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện và các phương pháp 

đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho Ban chấp hành các chi đoàn, 

đồng thời triển khai việc đăng ký xây dựng phong cách cán bộ đoàn và xây dựng các giá trị 

mẫu hình thanh niên Thành phố. 

Bước 2: Tổ chức thực hiện 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2019 đến 15/10/2019 

- Trên cơ sở nội dung rèn luyện được xác định trong chương trình năm 2019, Đoàn cơ 

sở xây dựng, tổ chức các hoạt động, chủ động chuyển tải, cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo, 

triển khai từ Quận Đoàn hoặc do đơn vị tổ chức nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên 

thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện. 

- Triển khai phiếu đăng ký rèn luyện tương tác 3.1 với các nội dung: 

+ Chương trình rèn luyện đoàn viên. 

+ Xây dựng “Phong cách cán bộ đoàn” (dành cho các bộ Đoàn). 

+ Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Thành Phố. 

- Link đăng ký: https://forms.gle/gauodoGS5GjfKWxs7 

- Phiếu đăng ký bao gồm những nội dung sau: 

+ Họ và tên đoàn viên 

https://forms.gle/gauodoGS5GjfKWxs7
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+ Năm sinh 

+ Ngày vào Đoàn 

+ Đơn vị 

+ Tên các chương trình được phân chia theo tiêu chí của chương trình rèn luyện Đoàn viên. 

+ Xây dựng “Phong cách cán bộ đoàn” (dành cho các bộ Đoàn). 

+ Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Thành Phố. 

- Đoàn viên điền đầy đủ thông tin cá nhân và đánh dấu vào ô vuông phía trước tên hoạt 

động mà các bạn muốn tham gia để rèn luyện các tiêu chí. Sau đó, nhấn vào "Submit" để kết 

thúc đăng ký. Việc đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên là cơ sở bắt buộc để 

đánh giá chất lượng Đoàn viên vào cuối năm. 

Bước 3: Tổng hợp nội dung đăng ký 

Thời gian: Tháng 4/2019 

Các cơ sở Đoàn tổng hợp các nội dung do đoàn viên đăng ký và làm cơ sở theo dõi việc 

tham gia các hoạt động cũng như việc thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên, Chương 

trình “Phong cách cán bộ đoàn” (dành cho các bộ Đoàn) và xây dựng giá trị mẫu hình thanh 

niên Thành Phố của đoàn viên trong năm 2019. 

Bước 4: Đánh giá chất lượng Đoàn viên 

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019 

Trên cơ sở nội dung đăng ký của Đoàn viên, BCH Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở tổng 

hợp và thực hiện việc đánh giá quá trình tham gia hoạt động trong cuộc họp đánh giá chất 

lượng đoàn viên hàng năm. 

- Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên gồm 04 mức: 

+ Hoàn thành Xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành từ 90% trở lên nội dung rèn 

luyện đã đăng ký, tương ứng với xếp loại “Đoàn viên xuất sắc”. 

+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên hoàn thành từ trên 70% đến dưới 90% nội dung 

rèn luyện đã đăng ký, tương ứng với xếp loại “Đoàn viên Khá” 

+ Hoàn thành: Là những đoàn viên hoàn thành từ 50% đến dưới 70% nội dung rèn 

luyện đã đăng ký, tương ứng với xếp loại “Đoàn viên Trung bình” 

+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ hoàn thành dưới 

50% số nội dung rèn luyện đã đăng ký, tương ứng với xếp loại “Đoàn viên Yếu”. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Số lượng Đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên đạt 95%. 

Đồng thời, các cơ sở Đoàn tiết kiệm khoảng 8.104.000 đồng thay vì triển khai đăng qua giấy 

(1.000đ/Đoàn viên). Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở quản lý trực tiếp được số 

lượng và nội dung đăng ký đồng thời dễ dàng lưu trữ, theo dõi nội dung đăng ký của Đoàn 

viên. 

- Thông qua phiếu đăng ký rèn luyện tương tác 3.1. Toàn cơ sở đoàn dễ dàng trong cách 

thức triển khai, đoàn viên dễ tiếp cận và thực hiện một cách nhanh chóng. Trên cơ sở phiếu 

đăng ký rèn luyện tương tác 3.1, các cơ sở Đoàn tùy vào tình hình đặc thù của đơn vị mà cụ 

thể hóa các nội dung thực hiện cho phù hợp với đơn vị của mình và giúp cho các cơ sở Đoàn 

trong từng khu vực thuận lợi hơn trong việc hoạch định nội dung rèn luyện và hướng dẫn cho 

đoàn viên đăng ký, thực hiện. 

IV. NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ: 

1. Mặt được 

- Việc thực hiện phiếu đăng ký rèn luyện tương tác 3.1 cơ bản đã tạo thuận lợi cho đoàn 

viên và toàn cơ sở đoàn hoàn thành các nội dung hoạt động theo chương trình công tác hàng 



38 

năm. Với nội dung bao quát nhưng cụ thể, nội dung các tiêu chí gắn với các mảng cụ thể trong 

chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các cấp, từ các nội dung mang tính 

giáo dục, các hoạt động phát huy tính xung kích, tình nguyện và đồng hành cùng đoàn viên, 

đến các nội dung xây dựng Đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị do tính chất đặc thù 

về công tác, đã linh động trong lựa chọn và hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện các tiêu 

chí phù hợp với bản thân, với tình hình địa phương đơn vị, qua đó giúp cho quá trình rèn 

luyện của đoàn viên được thuận lợi và đi vào thực chất hơn. 

- Công tác triển khai quán triệt được thực hiện khá tốt, các đơn vị Đoàn cơ sở có nhiều giải 

pháp chủ động, sáng tạo nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện nâng cao nhận thức và 

đóng góp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều đơn vị đã linh hoạt, tranh 

thủ được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị để tham mưu đưa kết quả thực hiện thành một trong 

những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thi đua cả năm, điều này đã góp phần tạo sự chuyển 

biến trong thái độ, nhận thức của đoàn viên khi tham gia các hoạt động. 

2. Đề xuất: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo, tiếp tục đầu tư nghiên cứu các 

giải pháp, phương thức triển khai phù hợp, nội dung đa dạng, gắn cụ thể với từng đối tượng 

đoàn viên tại đơn vị 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, “xây dựng phong cách cán bộ đoàn” và “xây 

dựng giá trị mẫu hình thanh niên” và có hình thức khen thưởng động viên kịp thời. 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ RÈN LUYỆN TƯƠNG TÁC 3.1 

I. CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN 

1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm) 

 1.1 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

 1.2. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(6 bài LLCT, Sơ cấp, Trung cấp) 

 1.3. Tham gia Hội nghị triển khai thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng 

dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2017 - 2022 

 1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, 

đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống 

 1.5. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực rèn luyện, phấn 

đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

 1.6. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời vận động gia đình, bạn bè 

cùng tham gia thực hiện tốt. 

 Mục khác:  

2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm) 

 2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, không mắc các tệ nạn 

xã hội. Đăng ký học tập và rèn luyện ít nhất 01 kỹ năng thực hành xã hội (kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn….) 

 2.2. Xây dựng lối sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh 

thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, cái lạc hậu, cản trở sự phát triển 

gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. 

Bản thân có thực hiện việc Like, Share và đăng tin bài trên fanpage "Tuổi trẻ Phú Nhuận" về 

thực hiện cuộc vận động này 
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 2.3. Có đóng góp ý kiến, sáng kiến hoặc có đóng góp thành tích cho tổ chức Đoàn trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công 

 2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình 

 2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện 

 Mục khác:  

3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm) 

 3.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao 

 3.2. Chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao 

hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, Lao động, sản xuất 

 3.3. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện 

 3.4. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp 

(khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân) 

 3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. 

 Mục khác:  

4. Rèn luyện về sức khỏe (20 điểm) 

 4.1. Tham gia và được cấp giấy chứng nhận thanh niên khỏe do Quận Đoàn và Hội 

LHTNVN Quận, Đoàn phường tổ chức 

 4.2. Mỗi đoàn viên tự rèn luyện sức khỏe, đăng ký và tham gia rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao 

 4.3. Mỗi đoàn viên hưởng ứng lan tỏa cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả 

rác ra đường và kênh rạch”. Nêu nội dung cụ thể thực hiện 

 4.4. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị. 

 4.5. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không 

hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá). 

 Mục khác:  

5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn (20 điểm) 

 5.1. Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng 

đoàn phí đầy đủ. 

 5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do 

Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Đoàn phường và Đoàn cấp 

trên phát động. Nêu cụ thể nội dung tổ chức hoặc tham gia 

 5.3. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ 

chức Đoàn, Hội. 

 5.4. Phấn đấu, rèn luyện để được công nhận là đoàn viên ưu tú, được đứng vào hàng 

ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 5.5. Mỗi đoàn viên đóng góp 01 ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo cho hoạt động Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. 

 Mục khác:  

II. XÂY DỰNG "PHONG CÁCH CÁN BỘ ĐOÀN" (dành cho cán bộ Đoàn) 

1. Gương mẫu 

 Đăng ký 
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 Mục khác:  

2. Sáng tạo 

 Đăng ký 

 Mục khác:  

3. Dám nghĩ biết làm 

 Đăng ký 

 Mục khác:  

III. XÂY DỰNG GIÁ TRỊ MẪU HÌNH THANH NIÊN THÀNH PHỐ 

ĐẠO ĐỨC * 

 Đăng ký 

 Mục khác:  

TRÁCH NHIỆM * 

 Đăng ký 

 Mục khác:  

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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 THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 *** 

BÁO CÁO GIẢI PHÁP 
Xây dựng, củng cố Văn phòng điện tử 

và thư viện mở tra cứu kiến thức Đoàn – Hội – Đội (eLib) 

--------- 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành 

chính” và thực hiện Nghị quyết 54, chương trình cải cách hành chính trên địa bàn quận 

Phú Nhuận giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân quận. 

- Thực hiện Chương trình số 01-CTr/ĐTN-VP ngày 13/03/2019 về hoạt động Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi Quận Phú Nhuận năm 2019 với chủ đề: “Năm thanh niên 

tình nguyện”. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong hoạt 

động Đoàn – Hội – Đội quận Phú Nhuận; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và 

triển khai văn bản cho cơ sở, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. 

II. PHẠM VI THỰC HIỆN: 

1. Đối tượng tham gia: cán bộ phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của các cơ sở 

Đoàn – Hội – Đội – Nhà Thiếu nhi trực thuộc Quận Đoàn. 

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018  

3. Nội dung thực hiện:  

- Triển khai hệ thống văn bản Đoàn – Hội – Đội trên trang thông tin điện tử 

www.tuoitrephunhuan.vn (Mục Văn phòng điện tử) 

- Triển khai thực hiện việc nộp báo cáo qua hộp thư điện tử 

quandoanphunhuan@gmail.com;  

- Thư viện mở có thể đóng góp thông tin về hoạt động (được đăng khi được duyệt) 

qua đó để Đoàn viên thanh niên tra cứu tư liệu về Đoàn – Hội – Đội; 

- Triển khai trang thi trực tuyến www.tructuyen.tuoitrephunhuan.vn, tổ chức các 

hội thi trực tuyến của Đoàn – Hội – Đội quận Phú Nhuận.  

III. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI: 

1. Căn cứ thực hiện: 

- Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X về Chương 

trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 72-KH/QU ngày 

27/12/2016 của Quận ủy Phú Nhuân về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy 

về cải các hành chính giai đoạn 2016 – 2020. 

- Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 

2016 - 2020 (Ban hành kèm Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban 

nhân dân quận) 

2. Biện pháp thực hiện: 

- Văn phòng Quận Đoàn thực hiện việc triển khai các văn bản chỉ đạo cơ sở thông 

qua trang Văn phòng điện tử thuộc cổng thông tin điện tử của Quận Đoàn 

(www.vanphong.tuoitrephunhuan.vn)  

http://www.tuoitrephunhuan.vn/
mailto:quandoanphunhuan@gmail.com
http://www.tructuyen.tuoitrephunhuan.vn/
http://www.vanphong.tuoitrephunhuan.vn/
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- Các cơ sở Đoàn nhận thông tin về việc có văn bản mới từ các kênh thông tin (thư 

điện tử, tin nhắn, cuộc gọi ...) và tiến hành truy cập Văn phòng điện tử để nhận văn bản và 

triển khai thực hiện các nội dung. 

- Các báo cáo của cơ sở cũng được giảm tải, chỉ thực hiện việc gửi văn bản báo cáo 

qua hộp thư điện tử của Quận Đoàn (quandoanphunhuan@gmail.com), Văn phòng Quận 

Đoàn là có trách nhiệm kiểm tra, ghi nhận tiến độ báo cáo của cơ sở, thông tin và đánh giá 

kết quả cuối năm. 

- Tham mưu cho Ban thường vụ Quận Đoàn thành lập Ban biên tập Website và thực 

hiện quản lý trang và sưu tầm, tìm kiếm các thông tin về tổ chức Đoàn – Hội – Đội nhằm 

đẩy mạnh việc tìm tòi, học hỏi của. Thường xuyên chỉ đạo cơ sở Đoàn – Hội – Đội tham 

gia viết bài, đưa tin về các hoạt động tại cơ sở. 

-   Sử dụng các biểu mẫu điện tử (Google form) trong việc triển khai lấy thông tin, 

ý kiến của cơ sở, ứng dụng trong việc khai khen thưởng, truy xuất thông tin ...của cơ sở. 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác thông tin và tuyên truyền:  

- Ban hành thông báo số 248-TB/ĐTN-BTG ngày 19/9/2018 về việc tiếp tục đẩy 

mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động phong trào trên các trang tin điện tử, trang 

mạng xã hội của toàn cơ sở đoàn và triển khai chuyên trang Văn phòng điện tử 

 (https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2018/09/19/248-tb-dtn-btg-day-manh-cong-tac-

tuyen-truyen-tren-cac-trang-thong-tin-dien-tu-va-trien-khai-chuyen-trang-van-phong-

dien-tu/) 

 - Ban hành Quyết định số 23-QĐ/ĐTN-VP ngày 08/10/2019 về việc ban hành Quy 

định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận 

(https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/09/23-qd-dtn-vp-ve-viec-ban-

hanh-quy-dinh-che-do-thong-tin-bao-cao-trong-he-thong-doan-tncs-ho-chi-minh-quan-

phu-nhuan/) 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thông tin huy động khẩn, gấp đối với lực lượng 

cơ sở thông qua các kênh thông tin liên lạc sau khi triển khai qua hệ thống Mail gồm: tin 

nhắn SMS, tin nhắn Messenger, zalo v.v… 

2. Kết quả thực hiện: 

- Qua trang thông tin điện tử đảm bảo hồ sơ lưu, truy nhập tìm kiếm các văn bản chỉ 

đạo, các văn bản liên quan đến công tác thanh niên được triển khai giúp hệ thống cơ sở Đoàn 

đảm bảo tính triển khai đồng bộ về thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của các cấp. 

- Giúp cho cơ sở có thể lấy các dữ liệu được lưu dưới dạng PDF để thanh quyết 

toán tại đơn vị nếu như thất lạc hồ sơ. 

- Định kỳ Ban biên tập Website tổ chức họp 01 quý/ lần nhằm rút kinh nghiệm trong 

công tác quản lý và đầu tư chất lượng cho Website ngày một tố hơn 

- Việc phát hành, triển khai văn bản thông qua Văn phòng điện tử đã giúp đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các chỉ đạo của cấp Quận đến cơ sở, cụ thể: 

 Văn bản giấy Văn phòng điện tử Đánh giá hiệu quả 

Thời gian nhận 

văn bản 

1 – 2 ngày 

(1 – 48 giờ)  
1 - 2 giờ 

Đẩy nhanh tiến độ 

nhận văn bản hơn 

200% 

mailto:quandoanphunhuan@gmail.com
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2018/09/19/248-tb-dtn-btg-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-tren-cac-trang-thong-tin-dien-tu-va-trien-khai-chuyen-trang-van-phong-dien-tu/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2018/09/19/248-tb-dtn-btg-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-tren-cac-trang-thong-tin-dien-tu-va-trien-khai-chuyen-trang-van-phong-dien-tu/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2018/09/19/248-tb-dtn-btg-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-tren-cac-trang-thong-tin-dien-tu-va-trien-khai-chuyen-trang-van-phong-dien-tu/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/09/23-qd-dtn-vp-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-thong-tin-bao-cao-trong-he-thong-doan-tncs-ho-chi-minh-quan-phu-nhuan/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/09/23-qd-dtn-vp-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-thong-tin-bao-cao-trong-he-thong-doan-tncs-ho-chi-minh-quan-phu-nhuan/
https://vanphong.tuoitrephunhuan.vn/2019/10/09/23-qd-dtn-vp-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-che-do-thong-tin-bao-cao-trong-he-thong-doan-tncs-ho-chi-minh-quan-phu-nhuan/
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Tiết kiệm giấy 

Trung bình 

300 tờ A4/ngày (gửi 

văn bản cho cấp ủy và 

toàn cơ sở Đoàn) 

Trung bình 

100 tờ A4/ngày 

(chỉ gửi các văn bản 

quan trọng và gửi cho 

cấp ủy các đơn vị) 

Thực hiện tiết kiệm 

1/3 lượng giấy tiêu 

thụ 

 

 VI. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ: 

 1. Mặt được: 

 - Được sự hưởng ứng từ các cơ sở Đoàn trong việc kịp thời truyền tải các nội 

dung liên quan đến hoạt động Đoàn – Hội – Đội – Nhà thiếu nhi, giúp cở sở thực hiện 

đúng tiến độ các loại văn bản do Quận triển khai. Công tác viết bài đưa tin được cơ sở 

đầu tư nhằm tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. 

 - Đảm bảo tính truy cập văn bản và sử dụng văn bản đối với cơ sở linh động hơn, 

công tác triển khai nhanh hơn rất nhiều lần so với sử dụng văn bản như trước đây 

2. Những điểm cần lưu ý: 

- Công tác triển khai hiện nay chưa đồng bộ về sử dụng trang thông tin điện tử 

đến với cấp ủy các đơn vị, đa phân các cấp ủy vẫn thường sử dụng văn bản giấy. 

 

BCH QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 
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 QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI   
  *** Phú Nhuận, ngày 27 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO  
Kết quả thực hiện mô hình “Xây dựng hình ảnh người đoàn viên 

Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ - Chuẩn tác phong, đạo đức” 

____________ 

1. Các vấn đề thực tiễn công tác đặt ra: 

Thực hiện cuộc vận động Chi đoàn tôi làm theo lời Bác và thực hiện cuộc vận động 

“xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Thành phố” gắn với cặp giá trị.  

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bạn Đoàn viên,  Ban chấp hành chi đoàn  xây 

dựng mô hình rèn luyện đối với đoàn viên trong  chi đoàn với hình ảnh  “Người đoàn viên 

giỏi chuyên môn, nghiệp vụ-chuẩn tác phong, đạo đức”  gắn với cặp giá trị “đạo đức-trách 

nhiệm”. 

Mô hình này đã góp phần giúp đoàn viên ý thức được trách nhiệm của bản thân 

đối với công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện trau 

dồi phẩm chất đạo đức, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. 

2. Nội dung thực hiện mô hình: 

2.1 Nội dung mô hình, hoạt động, giải pháp: 

Các tiêu chí thực hiện: 

+ Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ  

 Đoàn viên tại Bộ phận quản lý  thu 

- Quản lý đơn vị tham gia BHXH bắt buộc, đơn vị chỉ tham gia BHYT, hướng 

dẫn cấp mã đơn vị tham gia BHXH lần đầu. Giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ đọng; tăng tỷ lệ thu; 

Quản lý chặt chẽ số lao động tăng, giảm của các đơn vị; Thường xuyên theo dõi tình hình 

hoạt động của đơn vị để có kế hoạch kiểm tra, đối chiếu nếu cần thiết. Quản lý các đơn vị 

có lao động hưởng chế độ có tăng lương đột biến, tránh mọi trường hợp lạm dụng, trục lợi 

quỹ bảo hiểm xã hội. 

- Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ lẫn nhau, hướng dẫn đơn vị nộp hồ sơ đúng 

quy định, đúng phương thức giao dịch điện tử, bưu điện. 

- Thực hiện rà soát tình hình đơn vị nợ, giải thể, phá sản hoặc tự  ý ngưng hoạt động. 

 Đoàn viên tại Bộ phận sổ thẻ 

- Thực hiện đúng các quy trình cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT 

- Kiểm soát chặt chẽ số lượng phôi sổ, thẻ; Hạn chế tối đa in hỏng; 

- Giải quyết việc cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT đúng thời gian,hồ sơ trả trễ hẹn 

phải có thư xin lỗi. 

- Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm; các thao tác  sử dụng in 

ấn, thao tác thẩm định hồ sơ  để giải quyết hồ sơ nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. 

 Đoàn viên tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ 

- Cập nhật kịp thời các  văn bản mới, các quy trình mới; 

- Nắm chắc các quy định tại Luật BHXH và luật Bảo hiểm y tế, các Nghị định, 

thông tư để giải đáp các thắc mắc của Người lao động. 

- Tư  vấn các chế độ theo hướng đảm bảo an sinh xã hội. 



45 

- Linh động  xin ý kiến lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ nhanh cho NLĐ khi ốm 

đau cần thẻ BHYT đi khám bệnh, hoặc hưởng chế độ BH thất nghiệp. 

- Phát huy mạnh mẽ  trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, có nhiều sáng 

kiến giúp cải tiến quy trình, giao nhận và trả hồ sơ, tiết kiệm thời gian….. 

 Đoàn viên tại bộ phận kế toán 

- Nhập đầy đủ, đúng các chứng từ nộp tiền. 

- Kip thời chuyển tiền chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp qua tài khoản của đơn vị. 

- Lưu trữ các chứng từ cẩn thận. 

- Hướng dẫn đơn vị tận tình khi chuyển nhầm tiền sang mã đơn vị khác. 

+ Chuẩn tác phong, đạo đức 

- Đoàn viên có tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát; sắp xếp công việc và xử 

lý hồ sơ một cách khoa học; Sắp xếp hồ sơ ngăn nắp. 

- Gương mẫu chấp hành các quy định của cơ quan về giờ giấc làm việc: sáng 

7h30  đến 12h, chiều 13h đến16h30; làm thêm ngoài giờ quy định phải có giấy làm thêm 

ngoài giờ có sự đồng  ý của lãnh đạo. 

- Gương mẫu trong thực hiện nội quy cơ quan về trang phục: Nam mặc áo trắng 

quần tây màu đen; Nữ mặ cáo trắng kết hợp với váy vào thứ 2 hàng tuần; Các ngày còn lại 

(trừ thứ 6) mặc áotrắng, quần tây sậm màu. Trang phục đẹp – lịch sự. Đầu tóc gọn gàng. 

- Thực hiện tốt các quy chế làm việc đối với từng bộ phận; thực hiện nhiệm vụ 

theo bảng phân công công việc do Ban lãnh đạo phân công. 

- Đoàn viên  ý  thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của người đoàn viên đối với tổ 

chức Đoàn và đối với nhiệm vụ của cơ quan: Luôn xung kích trong các hoạt động; sẵn sàng  

đảm nhận những việc khó, việc mới; phải dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiêm; phải 

có sáng tạo trong công việc. 

- Đạo đức là thước đo nhân cách của mỗi con người nói chung; việc trau dồi, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức là yêu cầu thường xuyên của mỗi đoàn viên là viên chức do vậy 

mỗi đoàn viên cần chú trọng, trau chuốt lời ăn tiếng nói, lịch sự và lễ phép với mọi người. 

- Trong giao tiếp đơn vị, NLĐ đoàn viên từng bộ phận phải luôn giữ thái độ hòa 

nhã; đúng mực. Trả lời ngắn gọn, đầy đủ ý,  trả lời đúng trọng tâm của đơn vị. 

- Trong giao tiếp với đồng nghiệp phải vui vẻ, hòa đồng,có tinh thần phối hợp 

trong công tác tốt, tạo điều kiện cho nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  giúp 

đỡ nhau cùng tiến bộ. Phải luôn đoàn kết, gắn bó  với nhau;  tuyệt đối không có thái độ kèn 

cựa, ghen ghét nhau. 

- Đối với lãnh đạo phải có thái độ tôn trọng, lễ phép; giữ đúng mối quan hệ thứ 

bậc giữa lãnh đạo với nhân viên. 

2.2 Quy mô, phạm vi ảnh hưởng của mô hình, hoạt động:  

- Mô hình được áp dụng đối với tất cả đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và thực 

hiện trong quá trình công tác tại đơn vị. 

2.3 Kết quả của mô hình, hoạt động, giải pháp: 

- Mô hình này được triển khai, phổ biến đến toàn thể đoàn viên thông qua cuộc 

họp chi đoàn; thông qua email; 

- Trưởng các bộ phận, đồng thời cũng là đoàn viên chịu trách nhiệm giám sát 

việc thực hiện các tiêu chí, quy định tại mô hình này. 

- Ban chấp hành kiểm tra việc thực hiện mô hình, bổ sung các tiêu chí trong mô 

hình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới tại cơ quan. 
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- 100 % đoàn viên nghiêm túc thực hiện theo các tiêu chí trên. Hình ảnh người 

đoàn viên ngày càng được nâng cao. 

3. Các minh chứng đính kèm: Có hình ảnh hoạt động đính kèm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Xây dựng hình ảnh người đoàn 

viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ - chuẩn tác phong, đạo đức” năm 2019 của Ban chấp hành 

Bảo hiểm xã hội, quận Phú Nhuận./. 

BCH CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI 
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 QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN PHƯỜNG 4 

 ***  Phú Nhuận, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO MÔ HÌNH  

CÁN BỘ ĐOÀN PHƯỜNG 4 “3T” 

--------- 

1. Các vấn đề tồn tại, khó khăn trước khi áp dụng mô hình/giải pháp (hoặc vấn 

đề thực tiễn công tác đặt ra) 

- Đơn vị Đoàn phường 04 có 50 đoàn viên, trong đó có 17 đồng chí là cán bộ Đoàn 

bao gồm: 09 đồng chí là UV.BCH Đoàn phường và 08 đồng chí là UV.BCH các chi đoàn bộ 

phận trực thuộc Đoàn phường.  

- Trong những năm qua, đơn vị Đoàn phường 4 chưa có mô hình, giải pháp thực hiện 

cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn. Nhận thấy việc nâng cao chất lượng, chuẩn 

hóa đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay là vấn đề cấp thiết và quan trọng, Ban chấp hành Đoàn 

Phường 4 triển khai mô hình xây dựng phong cách “Cán bộ Đoàn phường 4 3T” (Tiên phong 

– Tri thức – Trách nhiệm) nhằm cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn 

do Thành Đoàn phát động để rèn luyện trong năm 2019. 

2. Nội dung thực hiện mô hình/giải pháp 

2.1. Nội dung: 

Ban chấp hành Đoàn Phường 4 tập trung xây dựng phong cách “Cán bộ Đoàn phường 

4 3T” theo 03 tiêu chí, cụ thể như sau:  

* Tiên phong: 

- Tiên phong trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội: Trong trường học, 

đoàn viên, thanh niên đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương 

pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề. Trong lực lượng vũ trang, 

phấn đấu nghiên cứu, phát huy sáng kiến về huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị 

kỹ thuật.  

- Tiên phong trong trong tham gia các hoạt động Đoàn, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ 

được giao: chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn – Hội do 

Đoàn Phường, Đoàn cấp trên tổ chức, có ý thức giúp đỡ người già, ĐVTN, trẻ em, người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; chủ động tổ chức các hoạt động đoàn, dám nghĩ biết làm, lời nói đi đôi 

với hành động, biết tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, tham gia các hoạt động 

đoàn thể tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công; vận động gia đình, 

người thân và thanh niên cùng tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ an sinh xã hội. 

- Tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: 

tham gia cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo". phát huy vai trò nòng cốt của thanh 

niên quân đội, công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính: tham gia thực hiện tốt phong trào 

"Ba trách nhiệm" nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ 

trong cải cách hành chính, giáo dục để hình thành những lớp cán bộ, công chức trẻ năng động, 

sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị. 

* Tri thức: 

- Chủ động nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị bằng những nội dung cụ thể như: cán 

bộ đoàn phải có chứng nhận 6 bài lý luận chính trị sửa đổi bổ sung, hoàn thành lớp Sơ cấp 

chính trị, hoàn thành lớp Trung cấp chính trị (nếu được cử đi học). 
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- Có tinh thần học tập, tích cực tham gia xây dựng “xã hội học tập”; thực hiện tích cực 

cuộc vận động “Văn hóa đọc”, chủ động tự học, tự nghiên cứu, trau dồi tri thức, kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết về văn hóa - xã hội, 

chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội… phấn đấu 100% 

cán bộ Đoàn tham gia các lớp nâng cao trình độ về mọi mặt. 

- Chủ động sáng tạo, nghiên cứu, hiến kế, cải tiến quy trình, trang thiết bị học tập và 

lao động, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

* Trách nhiệm: 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đeo bám, đảm bảo tiến độ các công việc 

được phân công, triển khai thực hiện. Thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm với những kết quả công 

việc được giao. Thực hiện tốt phương châm “Thanh niên đến trước về sau”. 

- Trách nhiệm với cộng đồng: tham gia, tổ chức tốt các hoạt động trong các chiến dịch 

tình nguyện hè, các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, ngày 

“Chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. 

- Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên, thường xuyên gặp gỡ, nắm chắc tình hình 

hình, tâm lý thanh thiếu nhi để từ đó tổ chức các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, 

nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh thiếu nhi. 

2.2 Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

Tất cả các đồng chí là UV.BCH Đoàn phường, UV.BCH Chi đoàn bộ phận trực thuộc 

Đoàn phường.  

3. Các minh chứng đính kèm: 

3.1. Công tác tổ chức thực hiện: 

3.1.1 Thời gian đăng ký:  

- Từ ngày 25/4/2019 đến 20/5/2019, các chi đoàn gửi danh sách cán bộ Đoàn đăng ký 

thực hiện cho thường trực Đoàn Phường 4. 

3.1.2 Quy trình đánh giá: 

 - Tháng 01/2019: triển khai thực hiện phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên là cán bộ 

Đoàn với tổng điểm là 150 điểm. Đối với cán bộ Đoàn có phần đăng ký riêng cho danh hiệu 

cán bộ Đoàn 3T theo 3 tiêu chí yêu cầu (chiếm 50/150 điểm). Ngoài ra mỗi đồng chí có thể 

đăng ký thêm 01 mô hình hoặc giải pháp cho hoạt động Đoàn ( chiếm 10/50 điểm ). 

- Tháng 10/2019: Tổ chức Hội nghị đánh giá toàn phường 

+ Bước 1: Tóm tắt quá trình rèn luyện cán bộ đoàn đăng ký. 

+ Bước 2: Ban Thường vụ Đoàn Phường, các cán bộ đoàn thuộc chi đoàn khác đóng 

góp xây dựng các nội dung. 

+ Bước 3: Bỏ phiếu bình chọn. 

Lưu ý: cán bộ đoàn trực thuộc chi đoàn có số phiếu dưới 50% và đánh giá rèn luyện 

dưới 60% sẽ hạ 1 bậc kết quả thi đua của chi đoàn. 

3.1.3 Khen thưởng: 

- Cán bộ Đoàn hoàn thành 80% các nội dung Phong cách Cán bộ Đoàn 3T năm 2017 

và được 80% tổng số phiếu bình chọn trở lên sẽ nhận được giấy Tuyên dương do Đoàn 

Phường cấp và đề xuất khen thưởng giấy khen Quận Đoàn khi Quận có kế hoạch tổ chức 

tuyên dương.  

3.2. Kết quả thực hiện: 

- 100% cán bộ Đoàn đăng ký thực hiện (17/17 đồng chí ) và 90% cán bộ Đoàn đăng 

ký hoàn thành các nội dung Phong cách Cán bộ Đoàn 3T năm 2017 (15/17 đồng chí ). 
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- Tuy đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nhưng hầu hết các bạn cán bộ Đoàn đều 

đảm bảo tốt nội dung đã đăng ký. Điển hình trong tiêu chí Tiên phong trong lao động sáng 

tạo, các bạn cán bộ Đoàn trường Mầm non sơn ca 4 đã thực hiện mô hình “Làm đồ dùng dạy 

học, đồ chơi cho trẻ” với chỉ tiêu mỗi bạn đều phải thực hiện 01 bộ dụng cụ dạy học hoặc đồ 

chơi. Qua mô hình này giúp các bạn phát huy được tính sáng tạo, đổi mới trong phương pháp 

dạy học cho trẻ mầm non, từ đó giúp trẻ hứng thú, tập trung chú ý hơn trong các hoạt động 

giáo dục. Hay với tiêu chí Tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội, trong chiến dịch Hành quân xanh năm 2017, đồng chí Lê Hồng Tân – 

UV.BCH chi đoàn dân quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ dũng cảm bắt cướp tại tuyến đường 

Phùng Văn Cung và đã được khen thưởng nóng giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn.  

- Đối với tiêu chí Tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính còn gặp hạn chế 

trong quá trình thực hiện. Do đặc thù chi đoàn cơ quan chỉ có 01 bạn trực tiếp thực hiện công 

tác tiếp dân nhưng lại không nằm trong Ban chấp hành chi đoàn nên việc đăng ký thực hiện 

nội dung này hiệu quả chưa cao.  

- Về tiêu chí Tri thức, trong năm đã có 07 đồng chí cán bộ Đoàn tham gia và hoàn 

thành lớp 6 bài LLCT, 01 đồng chí tham gia và hoàn thành lớp Sơ cấp chính trị, 01 đồng chí 

đang theo học lớp TCCT.  

- Về tiêu chí Trách nhiệm cơ bản các bạn cán bộ Đoàn đảm bảo hoàn thành, tuy nhiên 

một số bạn chưa có trách nhiệm cao với công tác Đoàn được phân công vì bận công việc 

chuyên môn.  

- Qua kết quả tự đánh giá của từng đồng chí, đánh giá của BCH Chi đoàn và BCH 

Đoàn phường, BCH Đoàn phường tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 15 đồng chí đạt 80% 

trở lên phiếu bình chọn gương cán bộ Đoàn 3T. 

- Dự kiến 12/2019 Đoàn phường sẽ tổ chức lễ tuyên dương 15 gương Cán bộ Đoàn 

3T cấp phường. 

 

Trên đây là Báo cáo Mô hình Cán bộ Đoàn 3T của Ban chấp hành Đoàn Phường 4. 

 

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 4 
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 QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN CƠ SỞ PNJ 

 ***  Phú Nhuận, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện giải pháp tổ chức hội thi “Thần tượng PNJ – Bạn là ai?”  

--------- 

1. Thực tiễn triển khai: 

- Nhằm tạo một sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, học hỏi và gắn kết các thành viên 

của đại gia đình PNJ. 

- Thông qua chương trình sẽ khám phá và phát hiện ra những tài năng tiềm ẩn của công 

ty. Qua đó sẽ lựa chọn những nhân tố nồng cốt tham gia vào các hoạt động phong trào văn 

hóa nghệ thuật và các câu lạc bộ đội nhóm của công ty. 

- Đây là một trong những hoạt động diễn ra trên sân khấu chính của ngày hội văn hóa, 

nhằm tạo ra không khí văn hóa, văn nghệ, thi đua sôi nổi giữa các đơn vị tham gia và tạo một 

điểm nhấn cho các hoạt động của ngày hội văn hóa công ty.  

2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

2.1. Công tác thông tin và tuyên truyền:  

- Treo băng rôn tuyên truyền về hoạt động tại công ty và chi nhánh trên cả nước. 

- Tuyên truyền trên trang trang mạng xã hội (facebook). 

2.2. Công tác tổ chức : 

- Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn cơ sở PNJ tiến hành họp trao đổi nội dung tổ chức hội 

thi với lãnh đạo công ty. Qua đó, thống nhất một số nội dung trọng tâm hội thi như thời gian, 

đối tượng dự thi, nội dung trọng tâm và hình thức của hội thi.  

- Bước 2: Ban hành kế về việc tổ chức hội thi “Thần tượng PNJ – Bạn là ai?” năm 2019 

- Bước 3: Tiến hành họp triển khai kế hoạch đến toàn thể đoàn viên, thanh niên của công ty. 

2.3. Tổ chức thực hiện: 

Hội thi diễn ra 2 vòng thi: 

a. Vòng sơ loại “Tinh hoa” 

- Thời gian: 14/06/2019 

- Địa điểm: Hội trường trụ sở PNJ 

-  Đối tượng: Toàn thể CBCNV công ty PNJ. 

+ XNNT, Văn Phòng Trụ Sở: Trưởng đơn vị phòng ban chức năng huy động và tập 

hợp thí sinh đăng kí của đơn vị và gửi về cho BTC. 

+  Khối bán lẻ: Cửa hàng trưởng huy động thí sinh dự thi của đơn vị mình cho ASM, 

để ASM gửi về cho BTC. 

+ Chi Nhánh Tây Nguyên Và Đông Nam Bộ: Mỗi chi nhánh chọn khu vực của mình 

01 thí sinh tốt nhất của chi nhánh mình để tham dự vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Thần 

tượng Bolero PNJ 2019 tại ngày hội Văn hóa Công Ty. 

+ Chi nhánh miền Tây, miền Trung và miền Bắc: Mỗi phòng ban chức năng, cửa hàng 

trong khu vực của chi nhánh phải cử ít nhất 01 đại diện của đơn vị mình tham gia vòng thi sơ 

loại của chi nhánh. 

- Hình thức:  Mỗi Thí sinh sẽ trình diễn một lần ca khúc Bolero với nhạc nền tự chuẩn 

bị hoặc hát với đàn organ do BTC chuẩn bị để phô diễn chất giọng của mình trước hội đồng 

BGK. 
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Kết thúc vòng thi BGK sẽ chọn ra 15 thí sinh dự thi xuất sắc nhất để bước vào vòng 

Chung kết cuộc thi Thần Tượng Bolero PNJ 2019 

b. Vòng chung kết toàn quốc. 

* Vòng giấu mặt:  

- Đối tượng: 20 thí sinh (15 Thí sinh vòng sơ loại và 5 Thí sinh chi nhánh) 

- Hình thức: 

+ Ở phần thi này mỗi thí sinh trình bày 1 lần bài hát Bolero tự chọn với dàn nhạc được 

BTC chuẩn bị. 

+ 4 vị HLV sẽ nghe thí sinh trình bày bài hát (một nữa bài) để chọn thí sinh về đội của mình. 

+ Mỗi HLV chọn ít nhất cho đội của mình 4 thành viên. 

* Vòng đối kháng: 

- Đối tượng: 16 Thí sinh (8 cặp) 

- Hình thức:  

+ Mỗi HLV sẽ có 04 thí sinh, các HLV sẽ bắt cặp các thí sinh của đội mình để trình 

diễn trọn vẹn một ca khúc song ca. Sau phần thi đối kháng HLV sẽ lựa chọn cho đội của mình 

02 Thí sinh xuất sắc nhất từ 02 tiết mục dự thi song ca của đội mình. 

+ Từ 02 thí sinh xuất sắc này HLV sẽ loại trực tiếp 01 thí sinh và giữ 01 thí sinh sẽ 

cùng trình diễn với mình ở vòng chung kết xếp hạng 

* Vòng chung kết xếp hạng: 

- Top các thí sinh xuất sắc sẽ có thời gian hội ý và luyện tập cùng HLV của mình để 

trình bày trọn vẹn một ca khúc. Đây sẽ là nơi để thí sinh thể hiện bản lĩnh sân khấu, phô 

diễn giọng hát của mình và sự phối hợp ăn ý với HLV của mình  

- Kết quả sẽ được dựa trên lượt bình chọn của khán giả có mặt tại hội trường.   

2.4. Kết quả thực hiện: 

- Ngày 15/06/2019, vòng sơ loại cuộc thi đã chính thức diễn ra tại Trụ sở công ty với 

sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ Khối văn phòng, Xí nghiệp nữ trang và khối Bán 

lẻ khu vực HCM. 

- Nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các chiến binh PNJ, chỉ tính riêng khu vực 

TPHCM đã có đến gần 100 thí sinh tham gia dự thi. 

- Sự hưởng ứng cuộc thi không chỉ thể hiện ở góc độ của thí sinh mà còn ở góc độ khán 

giả. Hầu hết các buổi dự thi vòng loại hội trường đều không còn chỗ ngồi, các đơn vị 

phòng ban reo hò cỗ vũ nhiệt tình cho từng phần thi, riêng các thí sinh thì thăng hoa trong 

từng tiết mục của mình làm cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 

- Qua cuộc thi, những tài năng âm nhạc sẽ được bổ sung vào đội nhóm văn nghệ, góp 

phần xây dựng văn hóa PNJ ngày càng vững mạnh. 

- Hội thi là cách thức mới mẻ trong việc tập hợp thanh niên, tạo sân chơi cho đoàn viên 

thanh niên là thanh niên, công nhân. 

 3. Các minh chứng đính kèm: 
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 QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN PHƯỜNG 4 

 ***  Phú Nhuận, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO MÔ HÌNH  

CÂU LẠC BỘ “HẠT GIỐNG ĐỎ” 

--------- 

1. Các vấn đề tồn tại, khó khăn trước khi áp dụng mô hình/giải pháp (hoặc 

vấn đề thực tiễn công tác đặt ra) 

- Đối tượng tham gia sinh hoạt nhóm trung kiên của đơn vị phường 4 chỉ giới hạn 

là các bạn đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ, chưa có sự mở rộng tham gia sinh hoạt từ các 

đối tượng khác cũng nằm trong nguồn phát triển đảng như hội viên ưu tú, công đoàn viên 

ưu tú. 

- Câu lạc bộ Hạt giống đỏ được thành lập với mục tiêu lựa chọn đưa vào quy hoạch 

những cán bộ Đoàn, Hội – đoàn viên, công đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ chuẩn bị cho 

đội ngũ kế thừa trong hệ thống chính trị của địa phương.  

2. Nội dung thực hiện mô hình/giải pháp 

2.1. Nội dung: 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức 

cho thành viên Câu lạc bộ thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao khả năng lý luận, ý thực chấp hành pháp luật 

và xây dựng thành phố trật tự, văn minh. 

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, Hội PN, Công đoàn tạo nguồn 

cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu cho Cấp ủy, Chính quyền. 

- Củng cố hoạt động và phát huy vai trò của Câu lạc bộ trong xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị, xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Đổi mới phương thức sinh hoạt, tạo được sự gắn kết giữa các thành viên Câu lạc 

bộ, duy trì nề nếp hoạt động của Câu lạc bộ. 

2.2. Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

- Cán bộ Đoàn, Hội LHTN, Hội LHPN, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên ưu tú, 

đảng viên trẻ. 

- Địa bàn áp dụng: Phường 4 

3. Các minh chứng đính kèm: 

3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức lối sống, nâng 

cao khả năng lý luận chính trị, ý thức chấp hành pháp luật trong thành viên Câu lạc 

bộ: 

- Tập trung thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh thông qua tổ chức kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt; viết bài cảm nhận, 

tham quan Bảo tàng, xem phim tư liệu, tổ chức các chuyến hành trình theo chân Bác, v.v… 

- Tổ chức diễn đàn, mời Báo cáo viên báo cáo chuyên đề, hội nghị, v.v… nhằm 

nâng cao vai trò phản biện xã hội trong tình hình hiện nay. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn về xây dựng phong cách cán bộ Đoàn phường 

4 thông qua việc thực hiện mô hình “Cán bộ Đoàn phường 4 3T”, chủ đề “Xây dựng giá 

trị hình mẫu thanh niên phường 4” thông qua 04 cặp giá trị của thanh niên thành phố hay 

chủ đề diễn đàn phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… 
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3.2.  Củng cố xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh: 

- Nâng cao khả năng thanh vận, thuyết phục đối với thành viên Câu lạc bộ: tổ chức 

tập huấn kỹ năng theo các chuyên đề: 

+ Kỹ năng nói chuyện trước công chúng 

+ Khả năng giao tiếp, thuyết phục 

+ Kỹ sinh hoạt tập thể 

+ Phương pháp làm việc khoa học. 

- Tham mưu Đảng ủy cử thành viên Câu lạc bộ tham gia các lớp bồi dưỡng sơ cấp 

lý luận chính trị, 6 bài lý luận sửa đổi bổ sung, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng... 

- Đảm bảo việc thực hiện quy chế của Câu lạc bộ đối với các thành viên. 

- Triển khai đến thành viên câu lạc bộ luôn tích cực rèn luyện bản thân gương mẫu, 

trách nhiệm và gần gũi, gắn bó với thanh niên, giúp đỡ hỗ trợ đồng nghiệp, xây dựng hình 

ảnh và uy tín của Câu lạc bộ thông qua các phiếu đăng ký rèn luyện dành cho thành viên 

CLB. 

3.3. Đổi mới phương thức sinh hoạt, duy trì nề nếp hoạt động của CLB: 

- Tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu sinh hoạt ngoài trời thông qua  hình thức 

tổ chức các chuyến hành trình về nguồn, hành trình đến với địa chỉ đỏ, hành trình theo 

chân Bác… 

- Tổ chức hội thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh, tìm 

hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, lịch sử Đảng bộ Quận – Phường. Ngoài ra, CLB tổ chức 

một số chương trình giao lưu văn nghệ, kể chuyện, diễn kịch về Bác, về đất nước, tuổi 

trẻ… tạo môi trường sinh hoạt thoải mái, đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên và giúp các 

thành viên có rèn luyện, thể hiện thêm những kỹ năng, sở trường.  

 * Tổ chức 4 đợt sinh hoạt cao điểm: 

- Quý I: Tổ chức kiện toàn nhân sự thành viên CLB và sinh hoạt truyền thống 

chuyên đề “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam”. Với chuyên đề này, các bạn được tìm hiểu 

về lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua bộ phim tư liệu “Đảng Cộng sản 

Việt Nam 85 năm đồng hành cùng dân tộc”. Sau khi xem phim, CLB được chia thành 04 

nhóm, mỗi nhóm gồm 05 bạn sẽ trình bày những suy nghĩ, cảm nghĩ của mình về tổ chức 

Đảng hoặc đóng góp ý kiến về công tác lãnh chỉ đạo, quy hoạch cán bộ nguồn… để góp 

phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Buổi sinh hoạt với 

sự tham gia của 25 thành viên thu hút 15 ý kiến đóng góp, trong đó các ý kiến chủ yếu bàn 

về công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ trẻ và bình xét đoàn viên ưu tú.  

- Quý II: Phối hợp Hội Cựu Chiến binh tổ chức chuyến hành trình về nguồn chủ đề 

"Theo bước những người anh hùng" tại khu căn cứ Xẻo Quýt, Đồng Tháp và viếng mộ 

của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chuyến đi đã thu 

hút 20 bạn tham gia, qua chuyến hành trình giúp các bạn có thêm những kiến thức về lịch 

sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân miền Nam cũng như bày tỏ lòng thành kính 

biết ơn đối với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – một nhà nho yêu nước thương dân. Sau 

chuyến đi, mỗi thành viên trong CLB viết bài một bài cảm nghĩ về những điều bản thân 

tâm đắc trong chuyến hành trình. Các bài viết và hình ảnh được Ban chủ nhiệm CLB gửi 

về Đoàn phường để cập nhật vào sổ nhật ký “Thanh niên phường 4 học tập và làm theo 

lời Bác”.  

- Quý III: Phối hợp tổ chức hội thi "Tôi - Hạt giống đỏ" cho thành viên CLB tham 

gia. Ban chủ nhiệm CLB đã chuyển đổi hình thức tọa đàm theo phương thức cũ thành 
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phương thức tổ chức hội thi nhằm tạo sự năng động, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt chính 

trị. Hội thi bao gồm 03 phần: Hạt giống đỏ tri thức (trắc nghiệm kiến thức), Hạt giống đỏ 

sáng tạo (thuyết minh về một mô hình/giải pháp hiến kế cho hoạt động của CLB trong thời 

gian tới), Hạt giống đỏ tài năng (thi năng khiếu ). Hội thi gồm 05 đội tham gia với 25 

thành viên, qua đó đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải 3 và 02 giải khuyến khích. 

- Quý IV: Dự kiến 12/2019 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Câu lạc bộ năm cũ, 

đề xuất khen thưởng các thành viên hoạt động tích cực và đề ra phương hướng hoạt động năm 

mới. 

3.4. Về công tác tạo nguồn: 

- Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng đối với các thành viên là nhân tố tích cực, tạo 

nguồn kế thừa Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, giới thiệu Đảng ủy xem xét cử 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận 

chính trị đáp ứng yêu cầu, tạo nguồn cán bộ kế thừa tại địa phương, đơn vị. 

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Phường thực hiện công tác quy hoạch, định 

hướng, bồi dưỡng trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN, Hội LHPN chủ chốt tại địa phương 

đơn vị đối với các thành viên Câu lạc bộ có nguyện vọng và đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ 

Hội – Đoàn thể do Quận ủy ban hành. 

- Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thực hiện tốt công tác quản lý thành viên, rà soát đoàn 

viên thanh niên có nguyện vọng và đáp ứng các tiêu chuẩn để mời gọi tham gia câu lạc bộ 

- Thực hiện phiếu đánh giá chất lượng hoạt động định kỳ hàng năm đối với thành 

viên câu lạc bộ và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Phường góp phần thực hiện hiệu 

quả công tác quy hoạch cán bộ trẻ tại địa phương, đơn vị. 

 

Trên đây là Báo cáo Mô hình CLB Hạt giống Đỏ của Ban chấp hành Đoàn phường 4. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 4 

  



56 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện giải pháp “Lễ kết nạp Đoàn viên ấn tượng” 

--------- 

1. Các vấn đề thực tiễn công tác đặt ra: 

- Hàng năm, trong dịp hè, Đoàn phường nhận được nhận được hồ sơ giới thiệu các 

bạn thanh niên về sinh hoạt trên địa bàn phường. 

- Nhằm giới thiệu mục đích, ý nghĩa và hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, định hướng các bạn trở thành người đoàn viên xuất sắc 

- Nhằm thực hiện lễ kết nạp Đoàn ấn tượng nhằm ghi nhận và giúp các bạn đoàn 

viên mới lưu giữ hình ảnh đẹp của lễ kết nạp Đoàn. Đoàn phường 2 thực hiện giải pháp 

“Lễ kết nạp Đoàn viên ấn tượng” 

2. Nội dung thực hiện giải pháp:  

2.1 Nội dung giải pháp hoạt động: 

- Khi tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt các bạn thanh niên gửi về, Đoàn phường phân các 

bạn về sinh hoạt tại khu phố các bạn trú đóng và triển khai đến các bạn phiếu đăng ký và 

rèn luyện trong tháng thanh niên, dịp hè 2019. Qua đó phân công nhiệm vụ cho BCH Chi 

đoàn khu phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, định hướng các bạn mới sinh hoạt theo 04 

tuyến nội dung đề ra và có đánh giá theo giỏi: 

+ Truyền thống, uống nước nhớ nguồn: Tham dự hoạt động tìm hiểu về các địa 

danh trên địa bàn phường, quận và thành phố thông qua nội dung Hành trình lịch sử, du 

lịch học sử,… do Đoàn phường và khu phố tổ chức; tham dư hội thi tìm hiểu về Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tham dự hoạt động thăm hỏi bá má phong trào, thương 

binh liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/07,….   

+ Gíao dục đạo đức, lối sống: Tham dự các buổi tuyên truyền về pháp luật do Ủy 

ban nhân dân phường tổ chức như: luật an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tác hại 

của ma túy,…. 

+ Hoạt động xung kích, tình nguyện: Tham gia ra quân bảo vệ môi trường, biến đổi 

khí hậu; chăm lo, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi các cụ già đơn thân, hoàn cảnh khó 

khăn,… 

+ Rèn luyện kỷ năng: tham gia các buổi tập huấn kỷ năng quản trò, nút dây, dấu 

đường, tổ chức các sân chơi cho các em thiếu nhi, 

2.2 Quy mô, phạm vi ảnh hưởng của hoạt động, giải pháp: 

- Mô hình được áp dụng đối với tất cả chi đoàn và các bạn đoàn viên thanh niên 

trên địa bàn tại đơn vị. 

2.3 Kết quả của giải pháp hoạt động: 

- Kết thúc hoạt động vào tháng 3 và tháng 8/2019. Đoàn phường tổng hợp danh 

sách từ khu phố và họp các chi đoàn khu phố, từ đó chọn ra các bạn tham gia đều và tích 

cực các hoạt động để tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn. 

- Qua danh sách kết quả lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn do Đoàn phường tổ chức. 

Có 10 bạn thanh niên đạt kết quả trong đợt tháng 05 và 9 bạn thanh niên đạt kết quả trong 

QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN 

 BCH  ĐOÀN PHƯỜNG 2 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Phường 2, ngày 10 tháng 10 năm 2019 
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đợt tháng 08. Qua đó Đoàn phường tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên đợt 1 nhân kỷ niệm 129 

năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh và đợt 2 là lễ kết nạp Đoàn viên nhân kỷ niệm 74 năm Ngày lễ 

Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/09 tại Bia ghi công Mặt trận 

Cầu Kiệu. Đến tham dự có ba phong trào Nguyễn Minh Mẫn, đại diện Quận Đoàn, Đảng 

ủy phường, Bí thư chi bộ khu phố, đại diện BCH Chi đoàn khu phố và các đồng chí trong 

BCH Đoàn Phường. Trong buổi lễ các bạn được giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách 

mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hình thành của Bia ghi công cũng như những chiến 

công vẻ vang của người dân Phú Nhuận, sau đó tổ chức hội thi hái hoa dâng chủ và cuối 

cùng là lễ kết nạp cho các bạn đoàn viên mới. Sau đó, các bạn Đoàn viên mới của từng chi 

Đoàn sẽ được giới thiệu đến Bí thư chi bộ khu phố để các đồng chí Bí thư chi bộ nắm từ 

đó có hướng hỗ trợ, giúp đỡ và giáo dục. 

3. Các minh chứng đính kèm: Có hình ảnh hoạt động đính kèm. 

Trên đây là báo cáo thực hiện giải pháp Lễ kết nạp đoàn viên ấn tượng năm 2019 

của Ban chấp hành Đoàn phường 2, quận Phú Nhuận./. 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 2 
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 QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN PHƯỜNG 14 

 *** Phường 14, ngày 10 tháng 10 năm 2019 
 

BÁO CÁO GIẢI PHÁP  
Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền  

thông qua việc sinh hoạt Nhóm Trung Kiên  
--------------- 

 1. Các vấn đề vấn đề thực tiễn công tác đặt ra trước khi áp dụng giải pháp: 

1.1. Cơ sở triển khai thực hiện:  

Ban Chấp hành Đoàn phường nhận thấy lực lượng Đảng viên trẻ và Đoàn viên ưu 

tú của đơn vị là lực lượng nòng cốt góp phần tích cực trong việc tham gia hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh nhưng lâu nay lực lượng này 

còn sinh hoạt rời rạc, đa số chưa có sự tập trung; cần có sự định hướng, tập trung hơn 

trong thời gian tới nhằm khẳng định niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức về Đảng, cũng như tạo điều kiện thuận 

lợi cho Đảng viên trẻ - Đoàn viên ưu tú rèn luyện phấn đấu và tham gia công tác xây dựng 

Đảng vững mạnh và giúp các đồng chí là Đảng viên trẻ và Đoàn viên ưu tú của phường 

có nơi để tham gia sinh hoạt, cùng với Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân phường xây dựng địa 

phương, đơn vị ngày càng vững mạnh. 

1.2. Mục đích và ý nghĩa: 

Hình thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng cho đoàn viên thanh niên; kịp thời và nhanh chóng nắm bắt và xử lý thông tin, dư 

luận xã hội, tham gia hiệu quả vào các hoạt động phản biện dư luận xã hội. 

Tạo môi trường rèn luyện cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trưởng thành về nhận 

thức chính trị, nâng cao bản lĩnh của người thủ lĩnh thanh niên, gương mẫu trong thực hiện 

việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Nội dung sinh hoạt phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp 

với đặc thù của địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, thường xuyên trao đổi tâm tư, 

nguyện vọng giúp cho quá trình rèn luyện phấn đấu trưởng thành của các bạn được tốt 

hơn. 

Phải phát huy được mối quan hệ các Ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là 

Hội Cựu chiến binh, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn; sự định hướng của cấp ủy Đảng tại 

đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động. 

2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

2.1. Tổ chức hoạt động theo chuyên đề: 

a) Chuyên đề Quý 1: Đoàn viên thanh niên – trách nhiệm và hành động. 

Yêu cầu: Tham gia đầy đủ các hoạt động cấp Quận và cơ sở tổ chức nhân kỷ niệm 

89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), đặc biệt là 

đợt hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2019) 

Nội dung: Bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú đối với Đảng; 

công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên. 

Hình thức:  
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+ Tổ chức ít nhất 1 buổi gặp gỡ giữa Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú với cấp ủy Đảng 

tại cơ quan, đơn vị. 

+ Phân công Đảng viên trẻ trong Nhóm phụ trách và hướng dẫn Đoàn viên ưu tú 

đang được xem xét kết nạp Đảng. 

+ Triển khai và vận động các thành viên nhóm tham gia tốt “Văn hóa đọc” trên website 

Quận Đoàn. 

b) Chuyên đề Quý 2: Học tập theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí 

Minh: 

- Yêu cầu: tham gia đầy đủ các hoạt động cấp Quận và cơ sở tổ chức nhân kỷ niệm 

129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); các hoạt động tuyên 

truyền đại hội Đoàn các cấp; cử thành viên tham gia đầy đủ các lớp học tập, nghiên cứu 

về các nội dung tư tưởng đạo đức của Bác, các lớp học Nghị quyết do Quận và Đảng ủy 

Phường tổ chức. 

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và định hướng các nội dung hoạt động trọng tâm 

theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn gắn với việc giáo dục lòng tự hào là thanh 

niên thế hệ Hồ Chí Minh, quyết tâm học tập và “làm theo lời Bác” một cách hiệu quả nhất 

gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tuyên truyền các chủ trương, chính sáng 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

+ Phát huy vai trò của thành viên nhóm trung kiên trong việc tuyên truyền và góp ý 

Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, góp phần thành công trong việc tổ chức đại hội Đoàn các 

cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

- Hình thức:  

+ Hướng dẫn và phát động các thành viên trong nhóm thực hiện bản đăng ký rèn 

luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019. 

+ Tổ chức các buổi hội nghị, tọa đàm nhằm phát huy vai trò của Đảng viên trẻ và đoàn viên 

ưu tú trong việc tham gia góp ý Văn kiện Đại hôi Đoàn các cấp, lồng ghép việc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp. 

c) Chuyên đề Quý 3: Phát huy vai trò Người Cộng sản trẻ. 

- Yêu cầu: nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện chủ đề 

năm An toàn giao thông, xây dựng ý thức sâu sắc về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, lòng tự 

hào dân tộc; tham gia tích cực, năng động trong các Chiến dịch Tình nguyện Hè. 

- Nội dung: phổ biến sâu rộng hơn nữa những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam đối với biển, đảo Tổ quốc, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bác bỏ 

những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trên những 

vấn đề biên giới quốc gia, các vấn đề tranh chấp đang trong quá trình đàm phán và các 

hiệp định nước ta đã ký với nước ngoài. 

- Hình thức:  

+ Mỗi thành viên nhóm Trung Kiên là một chiến sĩ nòng cốt tham gia chiến dịch tình 

nguyện hè năm 2019. 

+ Tổ chức chiếu phim phóng sự tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam 

đối với biển, đảo, biên giới, lãnh thổ. 

+ Đánh giá sơ bộ nhận thức của đoàn viên ưu tú thông qua việc tham gia các hoạt 

động và thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên để kịp thời tham mưu với cấp ủy 

Đảng. 
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d) Chuyên đề Quý 4: Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ 

- Yêu cầu: Đoàn phường làm tốt công tác phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong tổ 

chức và thực hiện các hoạt động. 

- Nội dung: nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc của đoàn viên thanh niên về 

truyền thống của người lính Bộ đội Cụ Hồ, quyết sống xứng đáng với cha ông; giáo dục 

truyền thống đấu tranh anh dũng của Dân và Quân ta. 

- Hình thức:  

+ Tổ chức gặp gỡ giao lưu những nhân vật lịch sử, ba má phong trào học sinh sinh 

viên qua đó ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước. 

+ Tổ chức một hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ em khuyết tật bị chất độc da cam 

hay gia đình nghèo trên địa bàn trong Quận 5. 

+ Tổng hợp nhận xét, đánh giá sự phát triển trong nhận thức cũng như hành động của 

đảng viên trẻ, đặc biệt là đoàn viên ưu tú tại đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, 

thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng. 

2.2. Đối tượng, địa bàn áp dụng: Các đồng chí là Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội 

viên ưu tú các năm. 

2.3. Tổ chức thực hiện:  

Chủ động tham mưu với Đảng ủy phường danh sách các bạn Đảng viên trẻ, đoàn 

viên ưu tú qua các năm và xin ý kiến trong việc tổ chức sinh hoạt cho các bạn đảng viên 

trẻ, đoàn viên ưu tú các năm và lấy tên nhóm là “Nhóm Trung Kiên”, trong đó nòng cốt 

là đồng chí Bí thư Đoàn phường, đồng chí Phó Bí thư Đoàn phường.  

Trên cơ sở thống nhất của Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đoàn phường phối hợp với Hội 

Liên hiệp phụ nữ và Công Đoàn phường xây dựng, dự thảo các kế hoạch tổ chức các buổi 

sinh hoạt và những hoạt động khác. 

Phát hành kế hoạch, triển khai thư mời tham gia sinh hoạt đến đồng chí Đảng viên 

trẻ, Đoàn viên ưu tú. 

Tổ chức buổi sinh hoạt và các hoạt động theo từng chuyên đề quý. Qua từng buổi 

sinh hoạt phải cố gắng phát huy vai trò của từng thành viên nhóm Trung Kiên trong việc 

tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Nhà 

nước, những vấn đề nóng trên mạng xã hội.  

 3, Kết quả và minh chứng thực hiện giải pháp: 

Giải pháp Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền thông qua việc sinh hoạt 

nhóm Trung Kiên: Trong năm, Đoàn phường đã tổ chức sinh hoạt nhóm Trung Kiên vào 

ngày  03/2/2019: viếng Đài Liệt sĩ Quận Phú Nhuận và họp mặt tại hội trường Ủy ban 

Nhân dân Phường, có 26 đồng chí là Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú tham gia. 

Thông qua buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú đã nêu 

lên tâm tư, nguyện vọng của bản thân cũng như những ý kiến xoay quanh việc xây dựng 

và phát triển địa phương.  

Ngoài ra, các thành viên của nhóm Trung Kiên còn tham gia các hoạt động cùng 

với Đoàn phường như hành trình “Hướng về nguồn cội”: viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành 

phố; tham gia hành trình về nguồn: tham quan các địa điểm lịch sử trên địa bàn Quận, 

thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và khu căn cứ Tà Thiết (Bình Phước), giao lưu 

cùng các anh bộ đội tại Đồn Biên phòng của khẩu Tà Vát (Tháng 5); đi thăm hỏi và thắp 

hương cho các gia đình Thương binh Liệt sĩ; tham quan di tích Chùa Quán Thế Âm, Bến 

Nhà Rồng, di tích Trụ sở Phái đoàn liên lạc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 
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cạnh Ủy ban kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn, Phố đi bộ Nguyễn Huệ và viếng tượng đài 

Bác Hồ (Tháng 7),.v.v.. Nhóm trung kiên còn duy trì sinh hoạt hàng quý. 

Trong năm 2019, nhóm trung kiên đã giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp 3 

đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

 Giải pháp đã giúp các đồng chí là Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú có thể 

gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường. Song song đó, 

các đồng chí Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú tự do trao đổi những tâm tư, nguyện 

vọng cũng như ý kiến của bản thân đối với những hoạt động của địa phương, đơn vị. Đồng 

thời qua đó, Ban chấp hành Đoàn phường cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bạn 

để có những chỉ đạo, định hướng kịp thời hơn trong hoạt động đoàn tại đơn vị. 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 14 
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QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  

BCH ĐOÀN PHƯỜNG 17 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Phường 17, ngày 20  tháng 10 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
Thực hiện giải pháp “Chương trình rèn luyện kỹ năng sống”  

cho thanh thiếu nhi dân tộc Chăm trên địa bàn 

--------- 

1. Các vấn đề thực tiễn công tác đặt ra trước khi áp dụng giải pháp: 

1.1. Đặc điểm tình hình: 

Phường 17 có diện tích 14,56 ha tiếp giáp với các phường 2, 12, 15 Quận Phú Nhuận 

và phường 8 Quận 3, được bao bọc bởi các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn 

Bánh, Phan Đình Phùng và tuyến kênh Nhiêu Lộc đường Trường Sa, địa bàn phường được 

chia thành 4 khu phố với 47 tổ dân phố. Toàn phường có 2.271 hộ gia đình với 9545 nhân 

khẩu, thường trú 1.740 hộ với 7.706 nhân khẩu, tạm trú 531 hộ với 1839 nhân khẩu (trong 

đó người Hoa có 98 hộ với 510 nhân khẩu; người Chăm có 122 hộ với 782 nhân khẩu).  

Người Chăm Phường 17, sinh sống chủ yếu là lao động phổ thông, như nghề may 

đồ gia công và buôn bán nhỏ tại các chợ trong Thành phố và các tỉnh (quần áo may sẵn, 

vải, đồ gia dụng). Nên việc quan tâm, chăm lo và giáo dục cho thanh thiếu nhi Chăm phát 

triển toàn diện còn nhiều hạn chế. 

BCH Đoàn phường tham mưu với Đảng Ủy thực hiện Mô hình “Chương trình rèn 

luyện kỹ năng sống” cho thanh thiếu nhi dân tộc Chăm trên địa bàn. 

1.2. Đánh giá thực trạng: 

- Thông qua khảo sát trực tiếp và từ ý kiến của tổ dân phố, khu phố thì số lượng 

Thanh Thiếu nhi chăm trên địa bàn phường phần đông đều có nhu cầu cần phát triển toàn 

diện về mọi mặt như giáo dục, kỹ năng tự chăm sóc, bảo vệ … 

- Do khác biệt về ngôn ngữ, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán nên thanh 

thiếu nhi Chăm còn rụt rè, ít tham gia các hoạt động chung của địa phương. Việc tạo những 

hoạt động cho thanh thiếu nhi Chăm cùng hòa nhập cộng đồng với thanh thiếu nhi Kinh 

trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. 

2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

2.1. Nội dung giải pháp: 

 - Tuyên truyền và triển khai rộng rãi trong hệ thống chính trị từ phường đến khu 

dân cư, công tác, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; 

- Vận động mạnh thường quân xây dựng nhiều mô hình sân chơi, giải trí, học tập, 

tặng học bổng, tặng quà và các lớp tập huấn kỹ năng cho trẻ em người Chăm trên địa bàn; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động sinh hoạt đa dạng phong phú. 

2.2. Đối tượng, địa bàn áp dụng:  

- Thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn phường; 

- Đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn phường. 

2.3. Triển khai, tổ chức thực hiện: 
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- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các lớp tập huấn kỹ năng, các buổi tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, truyền thống, đạo đức lối sống…, nhằm thu hút thanh thiếu nhi 

Chăm tham gia và hòa nhập với cộng đồng. Trong năm, BCH Đoàn phường phối hợp các 

ban ngành tổ chức các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

như: 

+ Kỹ năng sơ cấp cứu  

+ Phòng chống đuối nước  

+ Giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên  

+ Kỹ năng làm việc nhóm, tính kỷ luật, tự chăm sóc và vệ sinh cá nhân  

+ Lớp võ tự vê, Karatedo miễn phí 

+ Các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống. 

+ Các lớp dạy nghề miễn phí cho thanh niên có nhu cầu. 

- Tuyên truyền và triển khai rộng rãi trong hệ thống chính trị từ phường đến khu dân 

cư, công tác, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. 

- Đoàn phường phối hợp với BĐH khu phố, Ban quản trị cộng đồng hồi giáo và các 

tổ dân phố có người Chăm sinh sống đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các phụ 

huynh người Chăm cho trẻ ra tham gia các lớp tập huấn, các hoạt động vui chơi, giải trí 

lành mạnh do Đoàn phường tổ chức. 

- Vận động các thành viên trong Ban đại diện hợp tác cùng chính quyền địa phương 

trong việc phổ biến đến cộng đồng người Chăm về các chủ trương, chính sách thể hiện sự 

quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với các cộng đồng dân tộc trong nước, cụ 

thể như miễn thu tiền học phí cho các cháu. 

- Lắp đặt 5 bảng tuyên truyền, băng rôn tuyên truyền tại các trụ sở BĐH khu phố về 

các hoạt động tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức để thanh thiếu niên trên địa bàn phường 

nắm bắt được thông tin các hoạt động. 

3. Kết quả và minh chứng thực hiện: 

3.1. Kết quả thực hiện: 

Dựa trên thực trạng và giải pháp đã đề ra, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức 

Đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể khác trên địa bàn trong việc chủ động tổ chức 

các hoạt động, sân chơi, tọa đàm và tập luyện thực hành nhằm rèn luyện các kỹ năng sống 

cho thanh thiếu nhi Chăm hàng tháng, kết quả đạt được như sau: 

- Phối hợp với các đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia tổ chức các hoạt động 

ngày thứ bảy tình nguyện nhằm gây quỹ chăm lo học bổng cho các học sinh – sinh viên 

nghèo dân tộc Chăm trên địa bàn, kết quả vận động được 5.000.000đ làm quỹ chăm lo. 

- Phối hợp với võ sư Lê Hoàng Mai hướng dẫn cho các em kỹ năng tự vệ khi gặp 

các tình huống nguy cấp, đồng thời tổ chức cho các em thực hành các tình huống thực tế 

và khen thưởng các em tham gia tích cực. Thu hút 50 em thiếu nhi tham gia (Trong đó có 

20 em thiếu nhi Chăm). 

- Phối hợp với Lữ đoàn thông tin 596 tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ” 

cho các em thiếu trên địa bàn, nhằm giáo dục cho các em các kỹ năng sống, sinh hoạt tập 
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thể, tính kỷ luật, tự chăm sóc bản thân, trải nghiệm cuộc sống của các anh chiến sĩ bộ đội, 

tập sắp xếp nội vụ, tập làm chiến sĩ thông tin. Thu hút 50 em thiếu nhi tham gia (Trong đó 

có 10 em thiếu nhi Chăm). 

- Tổ chức 02 lớp rèn chữ đẹp miễn phí và lớp văn hóa – nghệ thuật cho thanh thiếu 

nhi trên địa bàn, nhằm rèn luyện cho các em kỹ năng ca múa hát và kỹ năng rèn chữ đẹp 

vào chiều thứ 3, 5 và thứ 6 hàng tuần. Thu hút được 50 em tham gia học tập (Trong đó có 

15 em thiếu nhi Chăm). 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội (Luật giao 

thông đường bộ, luật trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước,…) thu hút hơn 

700 lượt thanh thiếu nhi tham gia ( trong đó có 280 lượt thanh thiếu nhi Chăm) 

- Phối hợp với UBND phường, CLB Karatedo quận tổ chức lớp học karatedo miễn 

phí cho thanh thiếu nhi nhằm rèn luyện kỹ năng tự vệ, phòng tránh xâm hại trẻ em, ứng 

phó với các tình huống nguy hiểm, thu hút hơn 50 thanh thiếu nhi tham gia (Trong đó có 

20 thanh thiếu nhi Chăm). 

- Phối hợp với chi Đoàn Salon Thanh Lịch tổ chức dạy nghề cắt tóc miễn phí cho 

thanh niên trên địa bàn phường, kết quả hỗ trợ dạy nghề cho 14 thanh niên (Trong đó có 

3 thanh niên Chăm). 

- Phối hợp với Cán bộ giảm nghèo và ban ngành đoàn thể cấp học bổng khắc phục 

khó khăn về học phí cho gia đình có con em đi học, năm học 2018 – 2019 trao 39 suất học 

bổng với tổng kinh phí 46.200.000 đồng. Cùng với Ban quản trị vận động mạnh thường 

quân trao 16 suất học bổng, tổng kinh phí 16.000.000 đồng và trao 06 xe đạp cho các em, 

tổng kinh phí 14.400.000 đồng. 

- Mỗi cuối học kỳ, Đoàn phường phối hợp với UBND phường tập trung các em học 

sinh đạt loại giỏi, tiên tiến để tổ chức khen thưởng nhằm động viên và nâng cao ý thức của 

cộng đồng trong việc chăm lo việc học tập của con em. Ngoài ra, còn hỗ trợ đột xuất cho 

những trường hợp trẻ có nguy cơ bỏ học bằng hình thức tặng quà hay hỗ trợ kinh phí học 

tập. 

Thông qua các lớp tập huấn kỹ năng đã giúp cho thanh thiếu nhi dân tộc Chăm tự 

tin vào bản thân, gắn bó và giao lưu sinh hoạt cùng với các em thiếu nhi dân tộc Kinh. 

Đồng thời, giúp các em có những kỹ năng tự bảo vệ và rèn luyện bản thân. Kết quả thu 

hút hơn 2000 lượt tham gia của 80 thanh thiếu nhi (trong đó có 30 thanh thiếu nhi Chăm).  

Qua các hoạt động thiết thực, BCH Đoàn phường đã thu hút được đông đảo thiếu 

nhi trên địa bàn phường tham gia sinh hoạt, tạo nguồn dự bị đoàn viên, hội viên cho Đoàn 

thanh niên và Hội LHTN Việt Nam phường.  

3.2. Đánh giá hiệu quả thực hiện: 

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy – UBND phường, cùng với sự hỗ trợ 

nhiệt tình của Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo phối kết hợp chặt chẽ với phường thực hiện 

tốt kế hoạch đề ra. 

Đoàn phường phối hợp UBND thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về dân 

tộc, tôn giáo, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc. Từ đó giáo 
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dục họ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật nhà nước, tập hợp 

đông đảo đồng bào dân tộc tham gia các phong trào tại địa phương góp phần ổn định tình 

hình trật tự xã hội trên địa bàn. 

Đồng bào dân tộc tại phường có cuộc sống ổn định, có tinh thần tương thân, tương 

ái trong cộng đồng, chịu khó làm ăn, có tinh thần cầu tiến, vươn lên, sống đùm bọc và 

giúp đỡ lẫn nhau, luôn phát huy tiềm năng kinh tế của từng cá nhân và hộ gia đình và làm 

giàu chính đáng; từng bước khắc phục tâm lý e ngại, tự ti và ngày càng tham gia nhiều 

vào các phong trào của địa phương. 

Tuy nhiên, người Chăm có thói quen đi buôn bán nhỏ, lẻ ở các địa phương khác và 

họ mang con đi theo nên việc tuyên truyền vận động cho các hộ này đưa trẻ ra sinh hoạt 

còn hạn chế. 

Do khác biệt về ngôn ngữ, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán nên còn một số 

bộ phận người dân chưa cho con em mình ra sinh hoạt. 

Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng đến toàn bộ người dân trên địa bàn nên các lớp 

tập huấn chưa lan tỏa hết đến thanh thiếu nhi, dân tộc thiểu số. 

3.3. Phương hướng: 

Trong thời gian tới, BCH Đoàn phường sẽ tiếp tục phát huy và duy trì các lớp rèn 

luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi địa phương, nhất là thanh thiếu nhi dân tộc Chăm. 

Phối hợp với UBND phường và các ban ngành đoàn thể vận động mạnh thường quân 

để tạo thêm nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động cũng như chăm lo cho thanh thiếu nhi 

dân tộc tại địa phương. 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
	BCH ĐOÀN PHƯỜNG 4
	QUẬN ĐOÀN PHÚ NHUẬN  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
	BCH ĐOÀN CƠ SỞ PNJ
	BÁO CÁO
	Kết quả thực hiện giải pháp tổ chức hội thi “Thần tượng PNJ – Bạn là ai?”
	BCH ĐOÀN PHƯỜNG 4



